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Opoczno, 25.04.2018 r. 

P. Dariusz 

Opoczna 

PETYCJA 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie w imieniu własnym, 

naszych dzieci, nauczycieli przyłączając się do działań podjętych przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Opocznie zwraca się do organu prowadzącego z petycją o 

wygospodarowanie oraz zabezpieczenie w budżecie środków finansowych niezbędnych do 

przeprowadzenia działań, mających między innymi na celu poprawę stanu obiektu szkoły, 

właściwe zagospodarowanie terenu boiska szkolnego zgodnie z obowiązującymi standardami 

oraz poprawę bezpieczeństwa placówki: 

• ujęcie w pierwszej kolejności budynku Szkoły Podstawowej nr 3 do 

termomodernizacji - a w tym wymianę stolarki okiennej, ocieplenie i 

osuszenie ścian zewnętrznych, które ulegają lasowaniu w wyniku opadów 

powodujących ciągłe zalewanie piwnic, wykonanie kolorystyki elewacji, a 

przede wszystkim naprawa odpadającego tynku, naprawa dachu, 

• zmiana - modernizacja i przebudowa ogrodzenia oraz przeorganizowanie 

wejścia na teren szkoły, zamontowanie furtki i barierki zabezpieczającej na 

skrzyżowaniu ulicy Biernackiego i Armii Krajowej, 

• wykonanie modernizacji boiska - boisko z bieżnią tartanową, 

• zagospodarowanie terenu z wymianą istniejącego ogrodzenia, 

• wymiana nawierzchni asfaltowej na tartan na boisku do piłki nożnej, zakup 

nowych bramek, naprawa nawierzchni przy wejściu na boisko, chodnika, 

wybiegu szkolnego, 

• wykonanie skoczni do skoku w dal, 

• wyłonienie firmy do położenia płytek pozyskanych za symboliczną kwotę na 

klatkach schodowych w budynku szkoły, 

• wymiana balustrad na klatkach schodowych, 

• zakup ławek i krzeseł do 2 sal w edukacji wczesnoszkolnej. 

UZASADNIENIE 

Jak nam wiadomo Dyrektor szkoły w wyżej wymienionych sprawach składał pisma do 

organu prowadzącego prosząc o aprobatę i wdrożenie do realizacji wymienionych i 

podjętych działań. Powyższe zadania nie są łatwe i jako Rada Rodziców w pełni zdajemy 

sobie z tego sprawę. Jednak, jako Rodzice pragniemy wesprzeć Dyrektora szkoły i organ 



prowadzący poprzez wskazanie najpilniejszych potrzeb w szkole, w której pełnimy zaszczytne 
funkcje będąc członkami tego ważnego gremium- partnera szkoły. 

Podczas zebrania Rodzice zwracali wielokrotnie uwagę na wiele spraw związanych 

z niedoinwestowaniem naszej placówki. Rodzicom zależy na tym, aby remonty wykonywać 

w placówce tak, jak we własnym domu, czyli na lata i porządnie. Po uzgodnieniach 

z Dyrektorem szkoły, informujemy, iż część prac remontowych wykonamy w okresie wakacji 

(np. malowanie zaplanowanych pomieszczeń). 

Ogromne znaczenie dla zebranych Rodziców ma bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

Dlatego też, wnioskujemy o to, aby bezwzględnie teren szkoły został zmodernizowany poprzez 

wymianę ogrodzenia, zmianę wejścia do szkoły, stworzenia boiska odpowiadającego 

standardom współczesnych boisk szkolnych. Podkreślić należy, że dla dzieci i młodzieży 

opoczyńskiej "Trójki" sport jest bardzo ważną dziedziną rozwoju. Mając na uwadze wielkie 

znaczenie wczesnego inwestowania w rozwój fizyczny dzieci, wierzymy, że inicjatywa 

przebudowy boiska i jego terenu spotka się z aprobatą organu prowadzącego. Wskazano 

również przy okazji na poprawę estetyki przy szkole (a odpadający tynk burzy ten wizerunek). 

Mając na uwadze wielkie znaczenie wczesnego inwestowania w rozwój i edukację 

naszych dzieci prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Liczymy na Państwa 

przychylność w stosunku do wychowanków naszej szkoły i wsparcie podjętych naszych 

i Dyrektora działań. 

Z wyrazami szacunku Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka 

Sienkiewicza. 

Z poważaniem 

Do wiadomości: 

1. Anna Zięba - przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie 

2. Robert Grzesiński - przewodniczący Komisji Oświaty 


