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Do Burmistrza Drawska Pomorskiego 

Pana Krzysztofa Czerwińskiego 

PETYCJA RODZICÓW W SPRAWIE PLANU LIKWIDACJI 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWICACH 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

jako rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, jesteśmy poruszeni informacją  o planie 

likwidacji Punku Przedszkolnego w Ostrowicach. 

Idea społeczeństwa obywatelskiego zakłada współudział  obywateli w kształtowaniu 

życia społecznego. Dlaczego więc, w tak istotnej sprawie, jak zamknięcie placówki 

oświatowej, nie zapytano o zdanie najbardziej zainteresowanej grupy mieszkańców? 

Z przykrością  stwierdzamy, że niepokoi nas brak oficjalnej informacji oraz fakt, że nie 

mieliśmy możliwości wyrażenia stanowiska w tej sprawie. 

Żywiąc realne obawy w tym temacie, postanowiliśmy dłużej nie zwlekać. 

Wobec powyższego wnosimy o: 

1) Przeprowadzenie konsultacji społecznych z rodzicami oraz mieszkańcami wsi; 

2) Zawiadomienie zainteresowanych o terminach sesji Rady Gminy Drawsko Pomorskie 

i spotkań  komisji, na których planowane jest poruszanie kwestii związanych 

z przyszłością  Punktu Przedszkolnego. 

Sednem wspierania dzieci w wieku przedszkolnym jest świadomość, że wszystko 

co zyska na etapie przedszkola, będzie owocowało przez resztę  jego życia. Likwidując punkt 

przedszkolny, dzieciom trzyletnim zabierana jest szansa na pełny i harmonijny rozwój. 



Nie każdy rodzic może pozwolić  sobie na dowożenie dziecka do innej miejscowości. 

Ważną  kwestią  jest to, że gmina nie posiada komunikacji publicznej, zapewniającej swobodne 

poruszanie się  pomiędzy Ostrowicami a Drawskiem Pomorskim, co dyskryminuje 

mieszkańców nie posiadających własnych samochodów. Ponadto wielu rodziców pracuje 

w innych miejscowościach niż  Drawsko Pomorskie i konieczność  dowożenia dziecka 

do przedszkola, a następnie dojazd do pracy będzie dla nich ogromnym obciążeniem. 

Reasumując powyższy wątek pytamy — czy pomyślano o powyższym, tj. kosztach, 

dojazdach i czasie, który szczególnie rano jest tak cenny? Nie mówiąc już  o dzieciach, które 

będą  musiały wstawać  jeszcze wcześniej. 

Dodatkowo część  rodziców, w przypadku posłania dziecka do przedszkola w Drawsku 

Pomorskim będzie zobowiązana do poniesienia dodatkowych kosztów, związanych 

z koniecznością  pobytem dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. 

Wydłuży się  także czas pobytu dziecka poza domem, co może negatywnie wpływać  na 

rozwój emocjonalny trzylatka, który nierzadko nie jest gotowy na tak długą  rozłąkę  

z rodzicem. 

Ponadto jesteśmy zaniepokojeni i sprzeciwiamy się  planom przyłączenia dzieci 4-

letnich do grupy 5- i 6- łatków uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej. 

Wiek metrykalny dziecka może różnić  się  od jego wieku rozwojowego co sprawia, 

że połączenie dzieci 4-, 5- i 6-letnich w jedną  grupę, nie będzie korzystne dla ich rozwoju. 

Zakres umiejętności i możliwości dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat jest bardzo rozległy. 

Zorganizowanie zajęć  dla tak różnorodnej grupy stwarza nie lada wyzwanie dla 

wychowawcy, nie dając jednocześnie możliwości pełnego wykorzystania zasobów 

intelektualnych dzieci. Z obserwacji wielu specjalistów w dziedzinie pedagogiki wiemy, 

że dzieci uczą  się  poprzez modelowanie, co stwarza realne zagrożenie dla rozwoju dzieci 

sześcioletnich, które często w kontaktach z dużo młodszymi dziećmi, przejmują  ich 

zachowania, bądź  nie podejmują  aktywności właściwych dla swojego wieku i możliwości. 

Proszę  wziąć  pod uwagę  fakt, iż  rodzice którzy jednak zdecydują  się  postać  swoje 

dziecko do innych przedszkoli, mogą  pozostawić  dziecko w danej placówce aż  do podjęcia 

przez nie nauki szkolnej. Ciągnie to za sobą  kolejne konsekwencje — dziecko związane 

ze swoją  grupą, będzie chciało kontynuować  naukę  z kolegami, których już  zna, gdyż  daje to 

poczucie bezpieczeństwa. Tym samym pojawia się  ryzyko, że w kolejnych latach będzie zbyt 
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mało dzieci, które uczęszczałyby do Szkoły Podstawowej w Ostrowicach, co w konsekwencji 

doprowadzi do jej likwidacji. 

Położenie przedszkola w Szkole Podstawowej pozwala na płynne przejście dzieci 

z okresu przedszkolnego do szkolnego bez zmiany środowiska oraz pozwala rodzicom na 

szybkie, wygodne dowożenie i odbieranie dzieci z obu placówek oświatowych. Należy 

bowiem wziąć  pod uwagę, że część  dzieci ma rodzeństwo uczęszczające do Oddziału 

Przedszkolnego oraz Szkoty Podstawowej w Ostrowicach. 

Punkt przedszkolny jest to placówka o bardzo dobrej opinii w środowisku lokalnym. 

Świadczy o tym przede wszystkim zadowolenie dzieci już  do niego uczęszczających, 

ale również  duże zainteresowanie przyjęciem dzieci trzyletnich, które wyraziliśmy składając 

wnioski w sekretariacie placówki. Zachęcamy do zapoznania się  z nimi. 

Opinia o placówce jest wynikiem zaangażowania pracowników w wychowanie 

i opiekę  nad najmłodszymi mieszkańcami gminy. Przyjazna, rodzinna atmosfera, 

wykwalifikowana i wciąż  dokształcająca się  kadra, gotowane na miejscu domowe obiady, 

to zalety, które przemawiają  do rodziców, którzy wyrażają  swoje obawy, w związku ze zbyt 

duża ilością  dzieci w innych przedszkolach. Kilkoro dzieci uczęszczało do Przedszkoli 

w Drawsku Pomorskim czy Zlocieńcu, co skutkowało u dziecka dużym stresem i niepokojem. 

Likwidując punkt przedszkolny, naszym dzieciom zabierana jest szansa na rozwój 

społeczno — emocjonalny oraz intelektualny. Dziecko w wieku przedszkolnym, które jest 

pełne energii, braku uprzedzeń  do nauki w różnych dziedzinach, chętne do tego, by poznawać  
nowe, to ogromna szansa dla świadomych dorosłych, by możliwie jak najlepiej 

wykorzystywać  okres przedszkolny i wzmacniać  potencjał  dziecka. Wiek przedszkolny to 

najlepszy czas, by wspierać  wszechstronny rozwój dziecka. Dlaczego naszym dzieciom ta 

szansa jest odbierana? 

W naszej opinii takie działanie jest zaprzeczeniem obietnic, jakie padały z Pana ust 

podczas kampanii wyborczej w lutym 2018 roku, kiedy to deklarował  Pan utrzymanie 

naszych placówek oświatowych. 

Ponadto niepokoi nas fakt, że podczas spotkania  online  w dniu 31 marca br. 

poinformował  Pan, że nadal analizowana jest ilość  wniosków i decyzja zostanie podjęta 

w ciągu najbliższych 2 tygodni, natomiast po dwóch dniach otrzymujemy kolejną  nieoficjalną  



informację, że naboru do punktu przedszkolnego nie będzie. Według nas jest to działanie 

bardzo nieuczciwe. 

Dodatkowo należy pamiętać, iż  nabór do innych przedszkoli jest już  zakończony, 

w związku z czym tak długie zwlekanie z decyzją  o likwidacji Punktu Przedszkolnego naraża 

rodziców na niebezpieczeństwo braku opieki nad dzieckiem w placówce publicznej, 

co w konsekwencji prowadzi do konieczności zapewnienia opieki prywatnej, wymagającej 

dużych nakładów finansowych. Ponadto mamy, które z uwagi na konieczność  opieki nad 

dzieckiem, nie zdążyły podjąć  pracy po urodzeniu dziecka, są  narażone na kolejny rok braku 

aktywności zawodowej. To z kolei nie tylko dyskryminuje je w stosunku do mam, które 

otrzymały dla swoich dzieci miejsce w placówce publicznej, ale również  pozbawia całą  

rodzinę  dodatkowych środków finansowych, które pracująca mama mogłaby zarobić. 

Istnieje obawa, że część  z rodziców dzieci trzyletnich, biorąc pod uwagę  powyższe, 

w ogóle zrezygnuje z postania dziecka do przedszkola w innej miejscowości, a to ogranicza 

ich możliwości rozwoju i dyskryminuje w stosunku do dzieci mieszkających w mieście. 

Ponadto, jako mieszkańcy upadłej gminy Ostrowice, przez takie działanie, czujemy się  

odtrąceni i gorzej traktowani niż  rodowici mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie. 

Wobec powyższych argumentów, apelujemy o umożliwienie naszym dzieciom 

kontynuacji edukacji w Punkcie Przedszkolnym w Ostrowicach i nieodbieranie im szans na 

rozwój. 

Z wyrazami szacunku 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i brak możliwości zebrania podpisów, 

w imieniu rodziców dzieci przedszkolnych 
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