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Szanowny Pan
Andrzej Bednarek
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Polickiego

Apel do Zarządu Powiatu Polickiego

Szanowni Państwo,
na podstawie docierających do nas sygnałów od osób zaniepokojonych sytuacją Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej
w Policach apelujemy o jak najszybsze rozwiązanie narastającego problemu i pilne ogłoszenie konkursu
na dyrektora Ośrodka. Dobro uczniów, ich rodziców oraz pracowników Ośrodka jest sprawą ponad
wszelkimi podziałami. Obecna sytuacja wprowadza bardzo duży niepokój, który zaowocował już
rezygnacją z uczęszczania na zajęcia w polickiej placówce około 15 podopiecznych. Dalszy chaos
pogłębiał będzie tylko niepokój rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i podopiecznych.
Głęboko wierzymy, że Państwo jako Zarząd Powiatu Police staracie się panować nad sytuacją lecz
decyzja o wyborze Dyrektora placówki dopiero w czerwcu 2017 r. jest wielce nie odpowiedzialna,
a przede wszystkim niezrozumiała. Za jak najszybszym ogłoszeniu konkursu na dyrektora przemawia
wiele argumentów.
1. Arkusze organizacyjne na kolejny rok szkolny ustalane są w kwietniu. Powołanie nowego dyrektora
wyłonionego konkursie jak najwcześniej pozwoli nowo wybranej osobie na pełne zaplanowanie
pracy placówki.
2. Powołanie Dyrektora posiadającego mandat z wyborów pozwoli na szybszy wybór wicedyrektora
ds. szkoły podstawowej i gimnazjum, co z kolei pozwoli na planowanie nauki i życia w Ośrodku.
Przypominamy, że dzieci spędzają w ośrodku znaczną część swojego dzieciństwa oraz okresu
młodzieżowego. Dyrektor ds. szkoły podstawowej to osoba, która panuje nad początkowym etapem
funkcjonowania w Ośrodku włącznie z planowaniem miejsc w internacie, ułożeniem ilości klas oraz
przypisaniu dzieci o poszczególnych niepełnosprawnościach do poszczególnych grup.
W tym punkcie apelujemy o poważne potraktowanie w/w funkcji. Informację jaką otrzymaliśmy, iż
wicedyrektorem ds. szkoły podstawowej miała zostać osoba, która jest pracownikiem internatu
oraz nie ma żadnego doświadczenia dydaktycznego jest wielce niepokojąca.
Powyższe pokazuje jak ważne jest powołanie pełnej kadry zarządzającej w Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1, która w sposób spójny planowała będzie najbliższe kilka lat.
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3. Z informacji jakie do Nas docierają wynika, iż występują w relacjach pomiędzy poszczególnymi
pracownikami a kadrą zarządczą przypadki gróźb oraz zastraszania. Prosimy o sprawdzenie tych
informacji, ponieważ jeżeli okażą się prawdziwe na pewno będą cierpieli na tym niczemu niewinni
wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach.
4. Planowanie roku szkolnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Policach zaczyna się na
przełomie już od lutego. Wtedy to kadra nauczycielska pod nadzorem dyrektora ustala liczbę
uczniów w poszczególnych klasach, sposób ich rozwoju, programy naukowe, dostosowuje
konkretnych uczniów do konkretnych klas aby nauka, rewalidacja i rehabilitacja były możliwe. Za
rozsądne wydaje się aby to osoba, która wygra konkurs zajmowała się szeroko rozumianym
planowaniem. Obecna sytuacja powoduje, iż inna osoba będzie planować przyszły rok szkolny,
a inna będzie to realizować.
Specyfika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 jest zupełnie inna od szkół
publicznych, do których uczęszczają uczniowie pełnosprawni. W Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym zarządzanie bez poznania wychowanków oraz nauczycieli jest niemożliwe. Tu
organizując rok szkolny trzeba mieć na uwadze niewielkie możliwości zmiany liczebności klas,
a planując je konieczne jest rozpatrzenie niepełnosprawności każdego ucznia i ruchowe
ograniczenia dzieci, co ma również często znaczny wpływ na możliwości fizyczne nauczycieli
i wychowawców.
Powołanie dyrektora dopiero od lipca spowoduje, iż spotka się on z wszystkimi podopiecznymi
i nauczycielami dopiero w wrześniu, co spowoduje zmarnowanie kolejnego roku szkolnego.
Szanowny Zarządzie wobec powyższego w interesie społecznym, a przede wszystkim w
interesie wychowanków Ośrodka jest zapewnienie spokoju. Rozwój dzieci i młodzieży oraz spokojna
praca nad polepszaniem stanu wychowanków Ośrodka powinna być priorytetem wszystkich osób
sprawujących publiczne funkcję. Apelujemy do Państwa o jak najszybsze ogłoszenie konkursu na
stanowisko Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach.

Platforma Obywatelska RP w Powiacie Polickim

Związek Zawodowy „Zmiana-jedność pracownicza”

Rada Rodziców SOSW nr 1 w Policach

www.zachodniopomorskie.platforma.org

