
WYCIĄG Z KONCEPCJI

UTWORZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZYCACH

W związku  z  koniecznością  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów do  nowego

ustroju  szkolnego  wprowadzonego  ustawą  –  Prawo  oświatowe,  poniżej  opracowano  informacje

dla  wariantu  przekształcenia  Gimnazjum  w  Wilczycach  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową

w Wilczycach. Uwzględniono propozycję zmiany obwodu szkolnego, w konsekwencji której do Szkoły

Podstawowej  w  Wilczycach  uczęszczałyby  dzieci  zamieszkałe  w  miejscowościach:  Kiełczówek  

i Wilczyce.

Warunki lokalowe – planowane prace w związku z

utworzeniem szkoły podstawowej

Obecnie baza lokalowa Publicznego Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Wilczycach,

to 9 sal lekcyjnych w tym: 1 sala o powierzchni około 60 m2, 6 sal o powierzchni około 50 m2, 2 sale

30 m2 (w tym pracownia komputerowa), niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, szatnia, 4 toalety:

dla  dziewcząt,  chłopców,  osób niepełnosprawnych i  personelu.  Na  terenie  szkolnym znajduje  się

wielofunkcyjne nowe boisko sportowe i kort do tenisa ziemnego.

W  związku  z  planowanym  przekształceniem  gimnazjum  w szkołę  podstawową  dokonano

dokładnej  analizy  możliwości  dostosowania  budynku  dla  przyjęcia  od  roku  szkolnego  2017/2018

dzieci  do  3  oddziałów  „0”  i  2  klas  pierwszych.  W  celu  zapewnienia  optymalnych  warunków,

zaplanowano przystosowanie 2 sal (nr 2 i 3) na parterze szkoły  dla oddziałów „0”. W tym celu należy

wykonać remont toalet znajdujących się na zapleczu tych sal polegający na dostosowaniu dla małych

dzieci.

Na  podłogach  należy  położyć  wykładzinę  obiektową,  ponieważ  nie  ma  możliwości

wycyklinowania mocno zużytych parkietów. Z sali nr 2 należy przenieść dygestorium do prowadzenia

doświadczeń chemicznych na I piętro do sali nr 7, gdzie w ciągu najbliższych 2 lat będą mieli zajęcia

gimnazjaliści. W celu wydzielenia tej części szkoły dla oddziałów „0”, zostanie uruchomione odrębne

wejście  do  szkoły,  które  od  lat  nie  było  używane.  Wiąże  się  to  z  wymianą  drzwi  zewnętrznych.

Również zostanie zamontowana ścianka o lekkiej konstrukcji oddzielająca oddziały „0” od pozostałej

części parteru. Ponadto na parterze w sali  nr 4, zajęcia będzie miała klasa gimnazjalna, do której

uczęszcza uczennica niepełnosprawna ruchowo poruszająca się na wózku. Obok tej sali znajduje się

toaleta  przystosowana dla  jej  potrzeb.  Na  parterze  szkoły  znajduję  się  sala  nr  5,  w której  będą

prowadzone zajęcia w podziale na grupy z gimnazjalistami. Dla planowanego trzeciego oddziału „0”
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niezbędne  jest  zaadoptowanie  pomieszczeń  po  filii  Gminnej  Biblioteki  Publicznej.  W  tych

pomieszczeniach  należy  przeprowadzić  remont  toalety,  wymienić:  zużyty  parkiet  na  wykładzinę

obiektową, grzejniki co, drzwi wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne, odnowić i pomalować ściany oraz

usunąć z okien zewnętrzne kraty a zainstalować rolety zabezpieczające. Dla poprawy bezpieczeństwa

należy wymienić drzwi do kotłowni szkolnej znajdującej się w tej części budynku. Obok sali oddziału

„0” znajduje się pomieszczenie, w którym po wymianie grzejnika, drzwi wejściowych i oświetlenia

będzie funkcjonowała biblioteka szkolna.

W związku ze zmianami  w rozplanowaniu pomieszczeń, dotychczasowa toaleta dla personelu

na I piętrze będzie  przeznaczona dla dziewcząt z gimnazjum a na parterze szkoły znajdująca się mała

toaleta, dotychczas nie używana, zostanie wyremontowana i przeznaczona dla personelu.

Na  I  piętrze  w  dużych  salach  nr  7,  8,  9  zajęcia  będą  odbywali  gimnazjaliści.

W sali nr 8 i 9 zaplanowano wymianę okien ze względu na ich zużycie i nieszczelność oraz w salach 7,

8, 9 cyklinowanie parkietu. W przyszłości w tych salach będą odbywały się zajęcia uczniów szkoły

podstawowej a więc odnowienie ich jest konieczne. Gimnazjaliści będą również uczyć się w sali nr 12,

która powstanie  po  przeniesieniu  pokoju  nauczycielskiego  na  poddasze  szkoły.  W tej  sali  należy

odnowić  ściany  i  wymienić  oświetlenie.  Zaplanowano  również  wymianę  drzwi  prowadzących

do zaplecza. 

Sale  nr  10  i  11  zostaną  utworzone  poprzez  podział  dotychczas  największej  sali  w  szkole.   

Będą przeznaczone dla uczniów klas pierwszych. Lokalizacja ich pozwala na częściowe oddzielenie od

części  gimnazjalnej.  Należy  tu  wycyklinować  podłogi  ,  naprawić  i  pomalować  ściany,  wymienić

oświetlenie.

Sala  nr  14  dotychczas  pełniąca  funkcję  pracowni  komputerowej  zostanie  przeznaczona

na salę językową do pracy w grupach, ze względu na niewielką powierzchnię.

Przy wszystkich salach dla dzieci i uczniów szkoły podstawowej, zostaną umieszczone szafki

na odzież, gdyż pozwala na to znajdująca się obok powierzchnia.

Taka  organizacja  bazy  lokalowej  pozwala  na  częściowe  „oddzielenie”  dzieci  szkoły

podstawowej  od  uczniów  gimnazjum  do  czasu  jego  wygaszenia  i  zapewnia  optymalne  warunki

do bezpiecznego pobytu w szkole.

Na  terenie  szkolnym  należałoby  zorganizować  plac  zabaw  dla  dzieci  z  klas  młodszych

oraz utwardzić część terenu w celu umożliwienia parkowania samochodów przez przywożących dzieci

do szkoły rodziców.
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Całkowity koszt ww prac został oszacowany na kwotę ok. 300.000,00 zł brutto. Jako termin

rozpoczęcia realizacji pierwszych prac zaproponowano 15 maja br. i dotyczy odnowienia pomieszczeń

po  bibliotece.  Prace  podjęte  w  tym  terminie  nie  kolidowałyby  z  funkcjonowaniem  szkoły  i  nie

zagrażałyby bezpieczeństwu uczniów, gdyż to pomieszczenie znajduje się w części budynku, w której

nie odbywają się żadne zajęcia. Termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec sierpnia br.

i jest możliwy do dotrzymania pod warunkiem rozpoczęcia prac już w maju.

W wyniku zaproponowanych zmian w szkole powstałoby 12 sal lekcyjnych. 

Plan szkoły po wdrożeniu zmian, będący w chwili obecnej w fazie projekotwania, znajduje się w

załączniku graficznym.

Założenia organizacyjne szkoły

Przedstawione w punkcie pierwszym proponowane zmiany polegające na dostosowaniu bazy

lokalowej szkoły dla potrzeb przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, uzasadnienie znajdują

w przeprowadzonej analizie demograficznej dla miejscowości  Wilczyce i  Kiełczówek (w przypadku

podjęcia decyzji o zmianie obwodu szkolnego). Z prognozy sześcioletniej na podstawie materiałów

pozyskanych z wydziału meldunkowego Urzędu Gminy w Długołęce, wynika, że w ciągu najbliższych

lat liczba dzieci  zamieszkałych na tym terenie  gwarantuje  funkcjonowanie  szkoły.  Przewiduje  się,

że  z  każdego  rocznika  można  będzie  utworzyć  dwa  oddziały  szkolne.  Jest  to  prognoza  tylko  na

podstawie  meldunków,  jednakże  informacje  pozyskane  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Kiełczowie

wskazują na znacznie większą liczbę dzieci zamieszkałych w tych miejscowościach.

W przypadku utworzenia szkoły podstawowej istnieje możliwość organizacji pracy w systemie

jednozmianowym dla uczniów. W przypadku dzieci z oddziałów „0” zaplanowano 10 -cio godzinną

opiekę w oddziale przedszkolnym. Ponadto uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, których

rodzice zadeklarowaliby chęć pozostawienia dzieci w świetlicy, również będą mieli taką możliwość.

Warunki lokalowe uniemożliwiają zorganizowanie kuchni i stołówki, natomiast posiłki mogłyby być

dostarczane przez firmę cateringową, co jest  często praktykowane w szkołach i  spożywane przez

dzieci w swoich salach.

Dokonano również analizy możliwości korzystania przez dzieci ze zorganizowanego dowozu.

Obecnie  kursujące  autobusy  z  miejscowości  Kiełczówek  i  Wilczyce  zaspakajają  potrzeby

dojeżdżających  uczniów.  W  przypadku  małych  dzieci,  które  również  mogłyby  korzystać  z  tak

zorganizowanego dowozu,  należałoby zapewnić  opiekę w drodze  z  przystanku a  także w drodze

na  przystanek  po  skończonych  zajęciach.  W  autobusach  tych  jest  już  opiekun,  więc  nie  byłoby
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potrzeby zatrudnienia dodatkowej osoby. Problemem jest tylko oszacowanie ilości  dzieci, które będą

korzystały  z  takiej  formy  dojazdu  do  szkoły.  Takie  dane  można  tylko  i  wyłącznie  pozyskać

po przeprowadzonej i zakończonej rekrutacji do szkoły oraz na podstawie złożonych deklaracji przez

rodziców. Dla porównania można przytoczyć dane ze Szkoły Podstawowej w Kiełczowie,  gdzie na

obecnie  funkcjonujących  5  oddziałów  przedszkolnych,  w  których  uczy  się  124  dzieci,  

ze zorganizowanego dowozu korzysta 2 dzieci.

Wyposażenie szkoły

W  związku  z  planowanym  otwarciem  3  oddziałów  "0"  oraz  2  klas  pierwszych  szkoły

podstawowej  od  dnia  1.09.2017  r.  konieczne  jest  dokonanie  zakupów  wyposażenia  i  pomocy

dydaktycznych.  W  poniższych  zestawieniach  zaplanowano  tylko  niezbędne  zakupy,

ponieważ  planowane  jest  przejęcie  wyposażenia  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Kiełczowie:  stolików

i krzeseł dla 2 oddziałów  "0" oraz  ławek szkolnych i krzeseł dla 2 oddziałów klas pierwszych.

Należy zakupić stoliki i  krzesła dla jednego oddziału "0", ze względu na fakt,  iż  w jednym

pomieszczeniu  nie  ma  możliwości  ustawienia  stolików  sześciokątnych,  jakie  posiada  szkoła

podstawowa w Kiełczowie. Ponadto w poniższym zestawieniu uwzględniono koszty zakupu pomocy

dydaktycznych oraz pomocy służących do uatrakcyjnienia zajęć. Przewidziano zakup tylko częściowy,

ponieważ w chwili  uzyskania przez Szkołę Podstawową w Kiełczowie dofinansowania ze środków

unijnych,  część  dotychczas  posiadanych  pomocy  zostanie  przekazana  do  szkoły  w  Wilczycach.

Zaplanowano  również  zakup dostosowanych  mebli  dla  ww oddziałów,  umożliwiających  dzieciom

przechowywanie  przyborów  szkolnych  i  książek  oraz  szafek  do  szatni  dla  oddziałów  „0”  i  klas

pierwszych.

W zestawieniu ujęto również zakup tablicy interaktywnej oraz projektorów multimedialnych

z  ekranem,  w  celu  umożliwienia  wykorzystywania  multimedialnych  pomocy  dydaktycznych.

Dostęp do Internetu umożliwia wyświetlanie filmów i programów edukacyjnych. Takie rozwiązania

technologiczne, dzisiaj są standardem spełniającym zainteresowania i potrzeby uczniów. Wszystkie

pozostałe sale w szkole posiadają takie wyposażenie.

W obecnej chwili w pracowni komputerowej znajdują się komputery stacjonarne. Jest ona

wykorzystywana w ilości  6 godzin tygodniowo. Zaproponowano zakup komputerów przenośnych  

z  szafą  do  przechowywania,  umożliwiającą  używanie  ich  w każdej  z  sal  lekcyjnych.  Zakup takich

komputerów pozwoliłby na „odblokowanie” sali komputerowej, w której musiałyby się odbywać inne

zajęcia,  ponieważ w przypadku zmian organizacyjnych byłaby niezbędna na wszystkich godzinach
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lekcyjnych. Komputery stacjonarne będące na stanie gimnazjum, mogłyby być przekazane np. do SP

w Kiełczowie.

Na  zakupy  konieczne  celem  wyposażenia  5  oddziałów  (3  oddziałów  „0”  i  2  klas  pierwszych)

zaplanowano pulę w wysokości 100.000,00 zł brutto.
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