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PETYCJA w sprawie aprzestania

My,
się

niżej

podpisani, nauczyciele

piętnowania

Szkoły

nauczycieli

Szkoły

Podstawowej nr 3 w Opocznie

Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie zwracamy

z prośbą o zaprzestanie poruszania kwestii zwi ązanych z „ Trójką" na kolejnych sesjach Rady Miejskiej.

mieszkańcami

tego miasta i gminy i

myślimy, że

radni powinni

zająć się

nagonkę

Naszą Szkołę.

Praktycznie na

Jesteśmy

dotyczącymi ogółu

problemami

społeczeństwa.

Od pewnego czasu obserwujemy

na

poruszany jest temat naszej placówki, na niektórych jesteśmy
to sytuacja dla nas przyjemna i komfortowa. Czujemy
było

z tym

co emitowane jest na

źle, ponieważ

zawsze staramy

posiedzeniu Rady

całą Polskę.

się,

Nie jest

aby dobro dziecka

na pierwszym miejscu.
Jako nauczyciele mamy

nie

się

znieważani,

każdym

służy

świadomość, że

polemiki w Radzie rozgrywane

nauczycielom, uczniom i rodzicom. Swoje

poglądy

są

na tle politycznym i

nękanie

polityczne zostawiamy w domu, chcemy

nas

pracować

w spokoju i w przyjaznej atmosferze.
„Trojka" zawsze

była

postrzegana w

środowisku

o wysokim poziomie nauczania, przyjazna dla uczniów i rodziców.
pracują

na opinię SP nr 3.
Jest to jedyna

Uważamy, że

szkoła

tym nasza praca, oraz zaburzone

są

Kadrę pedagogiczną tworzą

w Opocznie postrzeganie szkoły

w Opocznie, o której tyle
relacje

się

szkoła

lokalnym, przez rodziców jako

się zmieniło

mówi. Chcemy

międzyludzkie. Cała

w wyniku

pracować

z ambicjami

ludzie, którzy od lat

Państwa działań.

w spokoju,

ponieważ

ta sytuacja zakrawa na absurd i szkoła w

cierpi na

środowisko

\ _.,;taje się pośmiewiskiem czego, mamy taką nadzieję, Państwo również sobie nie życzą.
Żądamy, aby umożliwić nam normalną, spokojną pracę, a rozstrzyganie kwestii spornych pozostawić sądom

zainteresowanym stronom. Problemy o których
kompetencji. Prosimy przestać nas

piętnować

dyskutują Państwo miesiącami

nie

leżą

w zakresie

Państwa

i zakończyć polemiki zupełnie pozbawione obiektywizmu.

Oczekujemy przychylnego rozpatrzenia naszej petycji.
W załączeniu podpisy Grona Pedagogicznego

Szkoły

Podstawowej nr 3 w Opocznie.

Z poważaniem
Grono Pedagogiczne SP 3 w Opocznie
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Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno p. Dariusz Kosno
2. Rada Miejska w Opocznie
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