
Opoczno, dn. 02.02.2018r. 

Mariusz Biskup 

opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, Prezes Uczniowskiego 
Klubu Sportowego w Kraśnicy z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kraśnicy 
adres: Kraśnica 57, 26-300 Opoczno 

w1m1emu: 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej 

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy w Kraśnicy, 

Mieszkańców wsi: Kraśnica, Antoniów 

Rodziców uczniów ze wsi: Dęba, Dęborzeczka, Buczek i Sympatyków szkoły 

Szanowny Panie Przewodniczący 

Wiesław Wołkiewicz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie 

na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 201 4 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) oraz Art. 63 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się - wyżej wymienieni - z prośbą 

o zwrócenie się do Radnych Rady Miasta Opoczna w sprawie podjęcia decyzj! zmierzających 
do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy. Z podobnym 
pismem zwróciliśmy się do władz miasta i gminy oraz reprezentującą nasz okręg radną. 

Jak ważnym elementem życia młodego człowieka jest wychowanie fizyczne, przytaczają nam 
dwa pierwsze akapity Podstawy programowej w klasach IV-VIII: 

„ Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera 
rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów oraz kształtuje obyczaj 
aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Wspomaga efektywność procesu 
uczenia się. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Oczekiwania wobec 
współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia 
do cało-życiowej aktywności fizycznej i iroski o zdrowie. Wychowanie fizyczne to nie tylko 
przygotowanie sprawnościowe ale przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono oprócz swej 
funkcji doraźnej również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania w życiu 
wyborów korzystnych dla zdrowia. [.„ ] ". 

Potrzeba budowy Sali gimnastycznej w obecnych warunkach jest w Naszej Szkole rzeczą 
priorytetową. Od kilkunastu lat zwracamy sicr w tej materii do władz gminy, niezmiennie 



oczekując pozytywnej odpowiedzi i wreszcie podjęcia działań wieńczących nasze starania. Nie 
możemy czekać dłużej. Nasze dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe, mają równe prawo tak 
jak mieszkańcy innych wsi, w których działają szkoły mieć do dyspozycji miejsce do ćwiczeń 
i realizacji potrzeb samorealizacji. 

W roku 201 6 Szkoła Podstawowa w Kraśnicy obchodziła 50-lecie pracy w obecnym budynku. 
Przez te pięćdziesiąt lat do dnia dzisiejszego, uczniowie szkoły jako jedyni 
w gminie nie mają miejsca do komfortov.rych ćwiczeń w razie trudnych warunków 
atmosferycznych. Każda ze szkół podległej Urzędowi o ile nie posiada pełnej sali 
gimnastycznej ma przynajmniej odrębną, v.rydzieloną salkę spełniającą swoje zadanie. Nasi 
uczniowie muszą zadowolić się korytarzem szkolnym o v.rymiarach 6,5x5,5m, v.ryłożonym 
płytkami, mieszczącym jedynie ciasno ustawione dwa stoły do tenisa stołowego. 

Warunki w Naszej Szkole są Panu dostatecznie znane. Brak sali gimnastycznej powoduje nie 
tylko utrudnienia w zapewnieniu warunków podczas zajęć v.rychowania fizycznego, ale przede 
wszystkim zaburza proces nauki u uczniów, uczących się w klasach przy tym korytarzu. Są to 
uczmow1e najmłodsi, a więc c1, którzy uczą się podstaw pisma, czytania 
i liczenia- tj. umiejętności najważniejszych w kolejnych etapach kształcenia. Hałas v.rynikający 
ze specyfiki zajęć sportov.rych, dobiegaj ący zza drzwi przeszkadza nie tylko prowadzącemu 
lekcje, ale nade wszystko właśnie im. 

Nęka nas brak przestrzeni dla organizacji uroczystości szkolnych. Rodzice często świadomie 

rezygnuj ą z uczestniczenia w szkolnych wydarzeniach właśnie ze względu na ciasnotę. Miło 
byłoby rozpocząć i zakończyć rok szkolny razem z rodzicami, pobawić się w czasie imprez 
tanecznych, gościć dziadków i babcie w dniu ich święta. Trudno jest na tym samym korytarzu 
zmieścić jednocześnie wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i gości. 

Sala gimnastyczna odgrywa ważną rolę nie tylko dla uczniów, ale również dla całej 

społeczności - mieszkańców okalających wsi. Zaczynamy odczuwać rozluźnienie związków 
absolwentów z Naszą Szkołą, których źródłem jest brak możliwości aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Młodzi ludzie, ale również osoby dorosłe nie mają na terenie wsi żadnych 
ogólnodostępnych obiektów sportov.rych. 

Sala gimnastyczna z pewnością stałaby się miejscem spotkań, aktywnego spędzania czasu. 
Szkoła otrzymałaby możliwość spełnienia dwóch z trzech warunków do realizacji zajęć 

v.rychowania fizycznego ujętych w Podstawie Programowej : „1. Zajęcia wychowania 
fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym 

pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe 
na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powinna zapewnić 
urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości 
oraz kompetencji społecznych określonych w podstawie programowej.". 

Szkoła miałaby wreszcie możliwość organizacji zawodów sportowych, których nie mieliśmy 
okazji dotychczas przygotować. Uczniowie Naszej Szkoły wreszcie poczuliby się 

prawdziv.rymi gospodarzami, oferując godne warunki rozgrywek sportov.rych, a nie tylko 
gośćmi w szkołach z salą gimnastyczną. 



Młodzi ludzie i dorośli wykorzystaliby miejsce, gdzie od jesieni do wiosny, w normalnych 
warunkach można uprawiać sport. Taki obiekt z pewnością zachęciłby do przyjścia do szkoły 
nowych uczniów, dla których ważne są nie tylko osiągnięcia z wiedzy, ale również osiągnięcia 
sportowe. 

Zwracamy się zatem z prośbą, aby w ramach środków gminy, środków z projektów unijnych, 
ministerialnych, środków na profilaktykę zarezerwować kwotę dającą możliwość realizacji 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy. Prosimy, aby zaangażował 
Pan Radę do działań na rzecz realizacji tego zadania. 

Ze swojej strony zapewniamy wszelką pomoc. 

Wyrażamy zgodę na publikację petycj i na stronach internetowych. 

Do petycji dołączamy listę podpisów osób wspierających naszą inicjatywę . 


