Rada Rodziców przy Przedszkolu
Publicznym w Pogórzu

Pogórze, 21.05.2019

PETYCJA DOTYCZĄCA BUDOWY NOWEGO PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA ORAZ
PLACU ZABAW W POGÓRZU

Na podstawie ustawy o petycjach oraz ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności art.7
ust 8 tej ustawy, prosimy o podjęcie działań zmierzających do budowy nowego przedszkola,
żłobka oraz placu zabaw w Pogórzu.
Mamy świadomość iż obecny budynek ma ograniczone możliwości ingerowania w jego
strukturę. Przebudowa lub rozbudowa pewnych pomieszczeń jest wręcz niemożliwa. Obecny
stan przedszkola nie pozwala na bezpieczną opiekę nad dziećmi. Wśród wielu przeszkód
najważniejsze z ich to: uszkodzony komin, grzyb na ścianie w szatni na parterze przedszkola,
niewystarczające wyposażenie łazienek, znacznie ograniczone wyposażenie placu zabaw- do
dyspozycji dzieci zostały tylko 3 zabawki, gdyż pozostałe nie spełniały wymagań BHP,
niewymiarowe schody, brak wyjść ewakuacyjnych i wiele innych problemów technicznych.
Była możliwość zakupu działki w sąsiedztwie obecnego przedszkola, jednak nie zostały podjęte
żadne działania w tym kierunku. Aktualnie alternatywą może być teren Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pogórzu, które wydaje się być najbardziej praktycznym i ekonomicznym
rozwiązaniem.
Nasze dzieci w obecnym przedszkolu czują się bezpiecznie, a rodzice są zadowoleni z opieki
opiekuńczo-wychowawczej. Ograniczone są jednak komfort i warunki, jakie mają do
dyspozycji.
W naszej gminie jest ogromny problem z dostępem do żłobka publicznego, bardzo nieliczna
część dzieci zostaje przyjęta. Znaczna ilość rodziców ma problem z zapewnieniem opieki dla
dzieci poniżej 3 roku życia, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie stale poszukiwani są
pracownicy. Idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie nowego przedszkola ze żłobkiem.

Doskonałym miejscem na budowę nowej bazy przedszkola oraz żłobka byłby teren przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu. Zostały poczynione pierwsze kroki w tym
kierunku i został narysowany już wstępny plan przedszkola.
Niniejszy wniosek umotywowany jest potrzebą mieszkańców Pogórza w zakresie stworzenia
równych szans i warunków rozwoju dzieci w naszej miejscowości.

Panie Burmistrzu- nasze dzieci są przyszłością naszej gminy, więc powinien Pan dbać o
prawidłowy ich rozwój. Nowoczesna baza przedszkola zapewni doskonałe warunki do
przeprowadzania programów wychowawczo-dydaktycznych, zwiększając tym samym
możliwości rozwojowe naszych dzieci.
O ważności problemu w związku z potrzebą budowy nowego przedszkola świadczy fakt, że
pod petycją podpisało się bardzo wiele osób.

