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W imieniu Rady Rodziców przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasku zwracam 

się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w kolumnie ”uwagi” w „Propozycji sieci szkół 

podstawowych w okresie przejściowym do 31.08.2019 r. oraz po zakończonej reformie” 

dotyczącego Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku. 

Zapis ten brzmi następująco: „Do 31.10.2017 budowa przedszkola – (aktualnie trwa 

rozbudowa), 2017/2018 projektowanie i adaptacja starego przedszkola na potrzeby szkoły, 

2018 projektowanie i budowa łącznika (kuchnia i sale lekcyjne)”. 

W przedmiotowej uwadze nie ma słowa na temat rozbudowy Szkoły Podstawowej 

w Piasku, która jest zgodnie z informacjami Pana Burmistrza na etapie projektowym. 

W swoim piśmie z dnia 16.06.2014 r. nr DOA-072/9/2014 zapewnił nas Pan, że po 

zakończeniu inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej  nr 15 w Jankowicach oraz 

Przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach rozbudowa naszej szkoły będzie „zadaniem 

wiodącym”. W kolejnym piśmie z dnia 17.10.2016 r. nr IZP.KW-0076/2016 Rada Rodziców 

otrzymała informację, iż rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku jest jednym 

z dwóch etapów inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku. Na 

cele inwestycji w budżecie Gminy Pszczyna na lata 2016-2017 zabezpieczono kwotę 

4.551,660,00 zł. We wskazanym piśmie otrzymaliśmy również ponowne zapewnienie, 

iż sprawa rozbudowy naszej szkoły jest zadaniem wiodącym. 



W związku z powyższym proszę jak na wstępie o wyjaśnienie zapisu. Niepokoi nas 

brak informacji w „Propozycji sieci szkół…” o rozbudowie  naszej SP i trwających pracach 

projektowych i uzgodnieniach branżowych. Adaptacja budynku starego przedszkola na 

potrzeby szkoły nie ma nic wspólnego z planowaną inwestycją i nie o nią jako rodzice 

występowaliśmy.  

Sprawa dla nas jest tym bardziej istotna, iż w naszej szkole uczy się 281 dzieci 

(14 oddziałów), w roku szkolnym 2017/2018 dołączą kolejne pierwsze klasy, ale i zgodnie 

z wolą rodziców prawdopodobnie pozostaną uczniowie klas VII, a budynek szkolny 

dysponuje 9 klasami lekcyjnymi w tym pracownią komputerową. Nadmienić trzeba, iż nie 

jest to sytuacja przejściowa, ponieważ Piasek jest największym sołectwem i cały czas się 

rozrasta. Nie można więc liczyć na to, ze nagle liczba dzieci w Piasku się zmniejszy. 

 

 

      

      Z wyrazami szacunku, 

W imieniu Rady Rodziców 

 

       

Agnieszka Gniełka-Helios 

      Przewodnicząca  

 

 


