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Podstawowej nr 3

W Opocznie im . Henryka Sienkiewicza

Rada Miasta Opoczno
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Petycja w sprawie utworzenia
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Samorząd owego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie

7)„....

My, nauczycie le S.P. nr 3 w Opocznie działając w interesie własnym, uczniów oraz rodziców, zwracamy się z prośbą do
Rady Miejskiej o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w miejsce wygaszonego gimnazjum.
Prośbę

1.
2.

uzasadniamy następującymi argumentami:
dużym

zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców, co wynika z przeprowadzonych rozmów;

możliwością

zatrzymania

absolwentów

naszej

szkoły,

którzy

nie

znajdą

dla

siebie

miejsca

w istniejącej sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie opoczyńskim - subwencja oświatowa pozostanie na
terenie powiatu;
3.

dużym odciążeniem szkół średnich

naszego powiatu w roku dublowania roczników - absolwentów SP

gimnazjum;
4.

mniej licznymi klasami - podniesienie jakości nauczania i minimalizowanie
powstałym

5.

wypracowaniem w nowo

6.

zacieśn i eniem współpracy szkół

7.

wykorzystaniem bazy po gimnazjum;

8.

uniknięciem zwolnień

Uważamy, że
Szkoła

dwuzmianowości;

liceum gminnych kierunków zgodnych z potrzebami rynku;

podstawowych z ponadpodstawowymi -wymiana dobrych praktyk;

lub ograniczania etatów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3.

utworzenie liceum w S.P. nr 3 pozwoli wzbogacić ofertę miasta i zapewni uczniom ciągłość nauczania.

ma na swoim koncie wiele sukcesów w obszarze edukacji. Uczniowie

osiągają

wysokie wyniki na egzaminach,

olimpiadach i zawodach sportowych . Duża w tym zasługa wykwalifikowanej kadry, która z całą pewnością odnajdzie
się w roli nauczycieli szkoły ponadpodstawowej, część z nich posiada bowiem, doświadczenie zawodowe w tym

za kresie .
Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa i zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań,
aby

sprostać

temu wyzwaniu .

Mamy nadzieją, że Państwa postawa przywróci nam wiarę w to, iż radni Rady Miasta w Opocznie potrafią odpowiadać
na potrzeby

mieszkańców .

Z wyrazami szacunku
Nauczyciele
W
Do

załączeniu

podpisy nauczycieli.

wiadomości:

Burmistrz Miasta Opoczno.
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