
LIST OTWARTY RODZICÓW  PRZYSZŁYCH GIMNAZJALISTÓW 
 DO   WŁADZ NYSY 

 
 My, rodzice przyszłych gimnazjalistów, z uwagi na docierające do nas od roku bardzo  
niepokojące informacje dotyczące proponowanych przez władze Nysy zmian w oświacie, 
czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w tej  sprawie, gdyż dotyczy ona przyszłości 
naszych dzieci. Kierując się troską o ich dobro, jesteśmy przeciwni planom likwidacji szkół. 
Z ubolewaniem zauważamy, że zamieszanie powstałe w ubiegłym roku wokół Szkoły 
Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2, a w tym roku wokół Gimnazjum nr 3 świadczy przede 
wszystkim o braku pomysłu na nyską oświatę. Jesteśmy zdania, że kolejne eksperymenty w 
oświacie wyrządzają więcej szkody niż pożytku, stabilizacja zaś i spokój umożliwiają 
realizację zamierzonych działań edukacyjnych, a nam rodzicom dają radość z powodu 
osiąganych wysokich wyników nauczania naszych dzieci oraz ich bezpieczeństwa w mniej 
licznych szkołach. Niestety, nikt z władz Nysy nie zaprosił nas, rodziców, do dyskusji na ten 
temat. W związku z tym w taki oto sposób pragniemy wyrazić swoje zdanie w tej sprawie    
Domagamy się od Władz Nysy wypracowania przemyślanej i mądrej strategii w dziedzinie 
oświaty, w której weźmiecie pod uwagę i nasze, rodziców, głosy. 
  
 1.  Nie chcemy dużych gimnazjów! Szkoła licząca do 400 uczniów pozwala nie tylko 
na ekonomiczny byt takiej placówki, ale co jest dla nas najważniejsze, zapewnia naszym 
dzieciom bezpieczne warunki nauki i rozwoju. Bezpieczne gimnazjum to z całą pewnością nie 
szkoła licząca 700-900 uczniów! Po zamknięciu jednego z gimnazjów w Nysie taka rysuje się 
przyszłość przed naszymi dziećmi, a na to nie ma i nie będzie naszej zgody! Powinniście już 
dzisiaj zrobić wszystko, aby do takiej sytuacji nigdy nie doszło. 
  
 2. Gimnazjum naszych dzieci powinno być miejscem przyjaznym dla nich, gdzie 
uczeń nie będzie anonimowy i nie będzie narażony na różne patologie. Nie chcemy szkół 
gimnazjalnych, gdzie przemoc  i łatwy dostęp do narkotyków będzie codziennością.  
Zatrudnianie firm ochroniarskich stanie się  wówczas koniecznością, ale to już nie będzie 
prewencja, to przyznanie się do porażki i oznaka bezsilności. Kto zatem weźmie 
odpowiedzialność za tę młodzież, za nasze dzieci? Mass media donoszą o różnych 
niepokojących nas zdarzeniach, które mają miejsce w gimnazjach. Czyż nie jest to 
niepokojące? Dla nas rodziców tak! Wszelkie niedomówienia i  chaos wpływają niekorzystnie 
na jakość kształcenia, umniejszając w ten sposób szansę naszych dzieci na ich przyszły 
rozwój. 
  
 3. Dzisiaj już wiadomo, że gimnazjum liczące do 400 uczniów zapewnia swoim 
uczniom warunki do optymalnego rozwoju. W takich gimnazjach uczniowie uzyskują dobre i 
bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Wystarczy prześledzić dane zamieszczone 
na stronach OKE. Zależność jest prosta – im mniejsze gimnazjum, tym wyniki z egzaminów 
wyższe.  
Pani Burmistrz Nysy zapowiadała w swoim Programie Wyborczym „wdro żenie 
gminnego programu podniesienia poziomu kształcenia w placówkach oświatowych” -  
czekamy więc na jego ogłoszenie i poddanie debacie publicznej. 
  
 4. Odblokujcie  zakaz  przyjmowania do gminnych gimnazjów uczniów spoza gminy. 
Jest to bardzo krzywdzące dla naszych dzieci. Przecież ci z nas, którzy pracują  w Nysie, tutaj 
zostawiają  swoje pieniądze. To czysty zysk dla miasta, dla nas wielka wygoda, a dla naszych 
dzieci możliwość uczenia się w wybranym przez siebie  gimnazjum. 



5. Przestańcie w końcu przeliczać dobro naszych dzieci na pieniądze. Nie 
patrzcie na budynki szkół tylko jak na potencjalny, doraźny dochód z ich 
sprzedaży. Szukajcie dodatkowych źródeł dochodu, aby nimi zasilić konto 
oświaty i wspierać szkoły w ich rozwoju. Zrozumcie, że oświata to inwestycja 
w przyszły dobrobyt i pomyślność naszego kraju i miasta! 

6. Przypominamy, że Ustawa Oświatowa narzuca na gminę obowiązek 
utrzymania gimnazjów, a obecne władze Nysy szukają tylko sposobności, aby 
pozbyć się tego obowiązku, godząc się choćby na tworzenie kolejnych klas 
gimnazjalnych przy szkołach średnich. Nie dla wszystkich naszych dzieci 
odpowiednie jest gimnazjum przy liceum.  

  
 Do tej pory zaskakiwani jesteśmy jedynie jakimiś nieprzemyślanymi pomysłami i 
drżymy o przyszłość naszych dzieci. Dobro najmłodszych mieszkańców miasta i gminy 
powinno stać się celem nadrzędnym wypracowanej ponad podziałami długoletniej strategii 
oświatowej. Pragniemy raz jeszcze podkreślić, że nauka w szkole to nie tylko nauczanie. 
Szkoła ma wspomagać rodziców w wychowaniu ,wielokierunkowo kształcić i rozwijać 
zainteresowania. Niejednokrotnie już udowodniono, że edukacja przebiega najpełniej i 
najskuteczniej, kiedy dziecku stworzy się odpowiednie do tego warunki. Uważamy więc, że 
należy skupić się na rozwijaniu szkolnictwa, na podnoszeniu jakości kształcenia, na 
wdrażaniu nowoczesnych technologii i na bezpieczeństwie, a nie na zamykaniu szkół, które 
wykazują się dużymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Likwidacja szkół nie doprowadzi do 
poprawy sytuacji finansowej gminy, a dla lokalnego środowiska przyniesie wielkie straty. 
Spróbujmy wszyscy ponieść koszty wychodzenia z kryzysu, nie zrzucajmy kosztów 
oszczędności na barki tylko niektórych-w tym przypadku szkół. 
 


