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 Szanowny Pan 
MARCIN KIEŁPIŃSKI 
Radny Rady Miasta Gliwice 
Biuro Rady Miasta 
 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.255.2019 
Dotyczy: odpowiedzi na interpelację ws. problemu przepełnienia  
i dwuzmianowości w Szkole Podstawowej nr 21 w Gliwicach. 

 

 Zmiana ustroju szkolnego wprowadziła do systemu oświaty 
dodatkowe oddziały w szkołach podstawowych na poziomie klas VII  
i VIII-ych, co spowodowało przepełnienie i wydłużenie czasu realizacji 
obowiązkowych zajęć dydaktycznych m.in. w strukturze organizacyjnej 
SP nr 21.  

W wyniku zaistniałej sytuacji „wymuszonej” reformą oświaty, samorząd 
miasta chcąc zminimalizować negatywne zjawiska związane  
z przepełnieniem szkół, zmienił obwody. W Sośnicy obwód SP nr 14  
w ZSO nr 14 został powiększony a SP nr 21 zmniejszony; jednak na 
efekty zmniejszenia liczby dzieci w SP nr 21 należy poczekać jeszcze 
kilka lat. 

Szanując prawo rodziców do decydowania, w której szkole ich dzieci 
mają zakończyć edukację, nie przenosiliśmy administracyjnie całych 
klas. Każdy z rodziców ma jednak pełną możliwość przepisania dziecka 
do położonej w pobliżu w dzielnicy SP nr 14, gdzie istnieją korzystniejsze 
możliwości lokalowe.  

Z analizy porównawczej dokonanej w Wydziale Edukacji wynika,  
że grafik zajęć w SP nr 21 nie odbiega w zakresie godzin zakończenia 
obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych od grafiku innych 
gliwickich szkół, które w równym stopniu "dotknęła" reforma oświaty. 

W naszym uznaniu Pani dyrektor SP nr 21 minimalizuje negatywne 
skutki w miarę swoich możliwości poprzez m.in. korzystanie z domu 
katechetycznego czy optymalizację planu lekcji. 

Z poważaniem 

(-) Mariusz Kucharz 
Naczelnik Wydziału Edukacji 

(podpisano elektronicznie) 
 
Do wiadomości: 
SP nr 21 w Gliwicach 


