
Ruciane-Nida, 28.01.2013. 
  

Rada Rodziców 
Przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rucianem - Nidzie 
  
Do Burmistrza 
Miasta i Gminy Ruciane-Nida 
  
  
  W imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rucianem - Nidzie 
podajemy do informacji, iż nie wyrażamy zgody na połączenie Szkoły 
Podstawowej Nr 1 z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. A. Osieckiej w 
Rucianem - Nidzie i utworzenie jednego Zespołu Szkół. 

  
Naszym zdaniem, rodziców nie tylko dzieci uczęszczających, a także 

absolwentów, zatracone zostaną tradycje tej szkoły przez wiele lat 
pielęgnowane. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida nie przewiduje 
żadnych uciążliwości związanych z połączeń tych szkół, jednakże rodzice 
uczestniczący w życiu codziennym szkoły mają inne zdanie. Utworzenie jednej 
sali komputerowej, która po połączeniu znajdować się będzie w budynku obok, 
stworzy duży problem z ubieraniem najmłodszych dzieci i przeprowadzaniem 
ich. Każde dziecko musi być ubrane, rozebrane i podprowadzone do sali, a to 
tylko czas przerwy – odpoczynku dla dziecka, nie mówiąc już o tym, że meble 
w sali informatycznej nie są dostosowane do potrzeb małych dzieci. Dzieci w 
tym budynku nie będą miały własnej szatni. My jako rodzice nie wyobrażamy 
sobie również bezpośredniego kontaktu, jaki w tym momencie zaistnieje między 
dziećmi 6-letnimi a 19 – latkami; zadajemy sobie w tym momencie pytanie: po 
cóż była reforma oświaty i rozdzielanie szkół podstawowych od gimnazjów? 

  
A wspólna biblioteka?! Zajęcia biblioteczne to czas nauczenia dzieci 

przyjemności, jakie daje biblioteka i kontakt z książką, ale czy przy natłoku 
takiej ilości uczniów w różnym wieku jest to możliwe? 

  
Projekt połączenia szkół w zespół zakłada również wspólną świetlicę. 

Najwięcej czasu w naszej świetlicy spędzają najmłodsi uczniowie, głównie 
dzieci dojeżdżające do szkoły z sąsiednich miejscowości. Miejsce, w którym 
spędzają czas jest przytulne i estetyczne. Dzieci mogą bawić się na wykładzinie 



lub przy stolikach. Wspólna świetlica to wspólnie spędzany czas uczniów szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum. Nie wyobrażamy sobie takiego połączenia, 
bo jak zorganizować wspólną pracę czy zabawę dla 6-latka,15-latka, czy 19-
latka? Czy ktoś dzisiaj zastanawia się, ile dzieci będzie wspólnie przebywało w 
świetlicy? Gdzie będzie znajdowała się wspólna świetlica? Ta w gimnazjum nie 
jest przystosowana dla małych dzieci. W naszej świetlicy i szkole obowiązuje 
zmiana obuwia, a w gimnazjum nie. To być może drobiazgi, ale bardzo istotne. 
Szczególnie rodziców dzieci dojeżdżających przeraża fakt połączenia świetlic, 
bo ich dzieci spędzają tam czas codziennie, oczekując na dowóz. Nie chcemy, 
by spędzały ten czas w towarzystwie dorastającej młodzieży z problemami 
typowymi dla nastolatków, a takie spotkania w momencie połączenia szkół 
staną się faktem. 

  
Wszyscy wiemy, na jakie niebezpieczeństwa są narażone w dzisiejszych 

czasach dzieci. Świadome narażenie je na kontakt z nieletnią przestępczością, 
jaka niestety występuje w każdej szkole ponadpodstawowej jest karygodne. 
Takie jest zdanie nas rodziców. Czy oszczędności z połączeń tych szkół są w 
ogóle tego warte? Jeżeli oczywiście jakiekolwiek są. Nam rodzicom ani 
Dyrekcji Szkół nie przedstawiono jak do tej pory jakichkolwiek wyliczeń, poza 
jednym raczej nieprawdziwym. Oświadczenie Pana Burmistrza, iż zaoszczędzi 
on na pensji dyrektora 100 tys. zł jest nieprawdziwe, ponieważ rodzice też 
potrafią czytać informacje na BIP i wiadomo, że pensja dyrektora jest dużo 
niższa. Co do dalszych oszczędności - nic nam nie wiadomo. Z przykrością 
stwierdzamy, iż celowe pominięcie nas, rodziców, i naszej opinii w sprawie 
połączenia szkół, jest dla nas przykrym doświadczeniem, a jednocześnie wiemy, 
że nie możemy pozostać w tej sprawie bierni, bo nas, rodziców, obchodzi przede 
wszystkim bezpieczeństwo i rozwój naszych dzieci, a nie wątpliwe oszczędności 
czy też porachunki osobiste lub kadrowe. Niestety, tak całą tę sytuację 
odbieramy. 

  
  
  

RADA RODZICÓW 
 


