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Wielgie, dn. 14^2.2017 r.

Petycja w sprawie otwarcia Szkoty Podstawowej
w Wielgiem

do Wqjla i Rady Gminy Ostrowek

My nizej podpisani, zwracamy sie do Wojta i Rady Gminy Ostrowek z
apelem i prosba o otwarcie Szkofy Podstawowej w Wielgiem.

Szkola zostala zbudowana dzieki wysilkom mieszkancow vvsi ora/
rodzicow dzieci z rejonu szkoly. Bylismy dumni z funkcjonowania nasz.ej
s/koty, nie chcielibysmy, aby nasza praca na r/ecz tej placowki zostata
zmarnovvana. Okres zamkni^tej szkoly w Wielgiem oraz dowoz uczniow do
szkoly w Ostrowku ujawnil wiele negatywnych nastepstw.

Nalezy nadmienic, ze nasza szkola znajduje w najdalszej odleglosci od
S/koly Podstawowej w Ostrowku z calej gminy. Dlatego te/. istniejq
niedogodnosci zwiazane z organizacja dowozu uczniow. Jest to szczegolnym
utrudnieniem dla najmiodszych uczniow, ktorzy sp^dzaja poza domem wiele
godzin (rozpocz^cie dowozu zaczyna sie o bardzo wczesnych godzinach
porannych).

W budynku szkoly dziala filia przedszkola, gdzie ucz^szczaja wszystkie
dzieci z miejscowosci Wielgie oraz okolic. Po ukonczeniu przedszkola nastepuje
przeniesienie ich w nowe zupelnie obce srodowisko, a dodatkowo poprzez
dojazdy, pobyt dzieci poza domem znacznie si$ przedluza, co dodatkowo naraza
tak male dzieci na duzy stres.

Z uwagi na powyzsza sytuacje cz^sc rodzicow wyraza chec poslania
swoich dzieci do okolicznych szkol w miejscowosciach, ktore znajduja si^ w
znacznie blizszej odleglosci od miejsca zamieszkania, poiozonych poza terenem
Gminy Ostrowek.

Nalezy nadmienic rowniez, ze zwi^ksza si^ w ostatnim czasic liczba
narodzin dzieci w Wielgiem i okolicznych wioskach, co za kilka lat spowoduje
wi^ksza liczb$ uczniow w szkole. Otworzenie szkoly pozwoli innym
p l a o m k o m u n i k n a c przepelnienia klas. ;i c l / i cc i u i i i k n a d a l c k i c h dojazdow, co
znaczaco podniesie ich bezpieczeristwo.

Za ponownym otworzeniem naszej szkoty przemawiaja rowniez wzgl^dy
ekonomiczne tj. wysokie koszty zwiazane z dowozem uczniow. Dodatkowo z
powodu nieuzytkowania pomieszczen szkolnych budynek za kilka lat ulegnie
znis/czeniu, dewastacji. Ponad to placowka posiada niezb^dne obiekty tj. plac
zabaw, silownia, boisko.



Kierujae swoje pismo do Wojta i Rady Gminy Ostrowek rodzice maja
nadzieje, ze w przypadku postawienia pod glosowanie ponownego otworzenia
naszej szkoiy, radni wezrna pod uwage nie tyJko aspekt ekonomiczny, ale
przede wszystkim aspekt ludzki i dobro dzieci.

Na prosb9 rodzicow zgode na osobe reprezentujaca spoiecznosc rejonu
nalezacego do dawnego obwodu by^ej Szkoly Podstawowej w Wielgiem
wyraziia Pani Aldona Jssel.

W zalaczeniu podpisy 3 11 osob opowiadcijacycli sie za otwarciem Szkofy
Podstawowej w Wielgiem.


