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ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

Szanowny Panie Wójcie
W imieniu Rady Rodziców w załączeniu przekazujemy listę pytań, problemów, zagadnień dotyczących
funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce oraz jej bliższego i
dalszego otoczenia, zgłoszonych/zauważonych przez rodziców uczniów naszej szkoły. Chcielibyśmy
omówić przesłane przez nas zagadnienia na spotkaniu z Panem, które zostało umówione na dzień
25.11.2021 na godz. 8.00.
SZKOŁA PODSTAWOWA im. KOU w Dąbrówce
WYPOSAŻENIE, FUNKCJONOWANIE, ZAUWAŻONE PROBLEMY
I.

PRZELUDNIENIE SZKOŁY - zbyt duża ilość uczniów w szkole generuje większość problemów
związanych z funkcjonowaniem szkoły oraz terenów wokół niej:
● brakuje sal do zajęć lekcyjnych - wymusza to wprowadzenie 2 zmian w szkole, uczniowie z 2
zmiany kończą zajęcia w późnych godzinach popołudniowych
● brakuje sal do zajęć dodatkowych
● nie ma sali fitness, tzn. sala jest ale obecnie jest przeznaczona do prowadzenia zajęć
lekcyjnych
● dzieci na stołówkach mają wyznaczony krótki czas na zjedzenie posiłków, gdyż już następne
klasy czekają w kolejce
● ogromne korki w okolicach szkoły,
● problemy parkingowe
Mając na uwadze problem przeludnienia szkoły mamy następujące pytania:
1. Czy planowana jest zmiana rejonów przynależnych do poszczególnych szkół w gminie?
Proponujemy całkowicie “odciąć” Dopiewiec oraz Gołuski od rejonu szkoły w Dąbrówce - te
miejscowości mogłyby być przyłączone do rejonu szkoły w Dopiewcu/Dopiewie, które są mało
obłożone. Ponadto część Zakrzewa przyłączyć do rejonu szkoły podstawowej w Dąbrowie.
2. Czy są plany budowy nowej szkoły podstawowej w gminie Dopiewo ze względu na stale
rosnącą zabudowę mieszkaniową w Dopiewcu, Palędziu, Dąbrówce, Zakrzewie? Czy
planowana jest może rozbudowa szkoły w Dopiewcu? Czy gmina rozważa rozwiązanie
polegające na całkowitym wyłączeniu klas 1-3 z lokalizacji w SP w Dąbrówce na ul. Malinowej

i rozmieszczenie tych klas do budynków innej szkoły zlokalizowanej w okolicy,, co
zdecydowanie odciążyłoby SP w Dąbrówce?
3. Jak Gmina zamierza bardziej celowo sprawdzać podawane adres zamieszkania pod kątem
ich zgodności z rzeczywistością? - Temat fikcyjnych meldunków poruszany na spotkaniu dnia
05.06.2019 ze śp. Wójtem Panem Adrianem Napierała.
Obecnie dzieci do szkoły przyjmowane są jedynie na podstawie oświadczeń
rodziców/opiekunów prawnych o adresie zamieszkania. Oświadczenia te nie są dobrym
kryterium, gdyż dyrektor szkoły nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby zweryfikować
prawdziwość takiego oświadczenia. Gmina powinna rozporządzić jak dyrektor szkoły
powinien sprawdzić prawdziwość tego oświadczenia. Uważamy, że weryfikacji prawdziwości
podanego adresu zamieszkania należałoby dokonać w oparciu o faktyczne dokumenty np.
deklaracje śmieciowe, rachunki za wodę - w/w dokumenty w sposób niebudzący wątpliwości
wskazują na rzeczywiste zamieszkanie danej osoby pod wskazanym adresem. Aktualnie
zdarza się, że czwórka różnych dzieci jest zgłaszana pod tym samym adresem zamieszkania.
II. Ścianka wspinaczkowa - wyposażenie i wykorzystanie
1. Czy jest plan dotyczący bardziej efektywnego wykorzystania ścianki wspinaczkowej w
zajęciach WF dla uczniów? Proponujemy wyposażenie ścianki wspinaczkowej w urządzenia
wspinaczkowe samoobsługowe tj. nie wymagająca angażowania nauczycieli WF do ich
obsługi, dajace możliwość samodzielnego obsługiwania przez uczniów. Zwiększy to
atrakcyjność prowadzonych lekcji WF a także pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie
wyposażenia szkoły. Proponujemy na początek montaż 5 szt takich urządzeń. Rada Rodziców
zebrała ofertę cenową. Zakup i montaż 5 szt to koszt ok. 55.000,00 zł netto. W załączeniu
oferta
na
zakup
i
montaż
urządzeń.
https://drive.google.com/file/d/1qRbEAUv5wrOIjDi5CrbFQ6_OzHezKTaZ/view?usp=sharing
Natomiast podstawowe parametry urządzeń, które obejmuje złożona oferta zawarte
prezentuje
następujący
załącznik
https://drive.google.com/file/d/1x2NnNnOomQmlcKz4e1LWCkHVQYm3t3PF/view?usp=shari
ng
Zgodnie z załączoną ofertą w/w urządzenia wymagają corocznego przeglądu przez
producenta. Koszt demontażu tego urządzenia celem przesłania go do serwisu, wysyłka do
serwisu a następnie ponowny jego montaż (po powrocie z serwisu) to 400 zł netto/sztukę +
koszty serwisu u producenta, który na dzień otrzymania wynosi 980 zł netto/sztukę +
ewentualne koszty zużytych elementów (jeżeli jakieś części będą podlegały naprawie lub
wymianie), co daje łącznie koszt roczny na poziomie netto 6.900,00 zł netto za 5 szt + koszty
serwisu producenta.
III. Teren zielony wokół szkoły
1. Czy możliwe są dodatkowe nasadzenia (drzewa i krzewy) na terenie szkoły, szczególnie
teren przy wejściach B i C? Latem nie ma cienia w ogóle. Prosimy o wyrażenie zgody na
dokonanie tych dodatkowych nasadzeń. Mamy następujące propozycje: 1) Gmina kupuje
rośliny a nasi uczniowie w ramach akcji ekologicznej dokonują ich nasadzeń na terenie szkoły
lub też w jej bezpośrednim sąsiedztwie (np. wzdłuż płotów) lub/i 2) Gmina wskazuje teren
szkoły jako teren do dokonywania nasadzeń kompensacyjnych w przypadku wycinki drzew,, w
sytuacji gdy podmiot uzyskujący pozwolenie na wycinkę nie ma możliwości dokonania tych
nasadzeń kompensacyjnych - lub po prostu nie chce ich wykonać - na terenie własnej
nieruchomości. W przypadku nr 2) parametry drzew określiłaby gmina tak, aby te nasadzenia
kompensacyjne były spójne z tymi, które już funkcjonują na terenie szkoły lub wokół niej.
2. Spora ilość śmieci przy szkole. Wiatr rozwiewa papierki z koszy zamontowanych
bezpośrednio przy szkole, co powoduje zaśmiecenie terenu. Proponujemy zamontować

dodatkowe kosze na śmieci. Lokalizację istniejących śmietników oraz sugerowane lokalizacje
nowych
koszy
na
śmieci
prezentuje
załączona
mapka
https://drive.google.com/file/d/10oF2MU4StwDtY322XP4rmnm3Zi5Bq87h/view?usp=sharing

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA RUCHU - W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SZKOŁY
1. Skrzyżowanie dróg: Malinowa/Poznańska/Kolejowa. Jaki jest status prac związanych z
przebudową tego skrzyżowania? Kiedy ewentualnie rozpoczną się prace związana z
przebudową ulicy? Na czym ta przebudowa będzie polegała? Tworzą się tu ogromne korki, jest
ogromny problem z bezpiecznym dojazdem do szkoły zarówno dla dzieci jak i rodziców
dowożących dzieci do szkoły
2. Kiedy zostanie utwardzony odcinek ul. Malinowej oraz ul. Modrzewiowej w bezpośrednim
sąsiedztwie parkingu szkolnego przy części B? Na spotkaniu przedstawicieli Rady Rodziców
ze ś.p. Wójtem Panem Adrianem Napierała dnia 05.06.2019 roku Pan Wójt przekazał
informację, że przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie szkoły (część B) oraz w rejonie
przedszkola na ul. Malinowej wymaga odstępstw od uzgodnień ministerialnych. Projekt tej
rozbudowy czekał wtedy na uzgodnienia w ministerstwie. Jaki jest w chwili obecnej status tej
rozbudowy?
3. Budowa parkingu kiss&ride. Sugerujemy budowę parkingu typu kiss&ride wzdłuż całej ul.
Malinowej oraz ul.Modrzewiowej wzdłuż płotu wraz z wysokim chodnikiem na całej długości.
Brakuje parkingów, kierowcy zatrzymują się gdzie popadnie, nie stosując się do zasad
bezpieczeństwa, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów chodzących na pieszo i
dojeżdżających na rowerach.
4. Proponujemy bardziej wyraźnie oznakowanie strefy ruchu pieszego, wskazanie stref
możliwych przejść pomiędzy szkołą (wejście B) a wszystkimi kierunkami np. : do Netto,
pizzerii, itp. Pomimo, że jest tam wyznaczona strefa zamieszkania ruch samochodowy jest
bardzo duży i pomimo przepisów drogowych obowiązujących stricte w strefie zamieszkania
nie zawsze ten ruch jest bezpieczny dla pieszych.
5. Czy jest możliwość zatrudnienia osoby do przeprowadzania dzieci przez pasy w godzinach
porannych na ul. Poznańskiej w Dąbrówce (przy kościele), oraz w Palędziu (za torami) przejście na wysokości Żabki? Z rana jest tam spory ruch i rodzice niepokoją się o
przechodzące tam dzieci. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Skórzewie - "pomarańczowym
człowiek " stojący na przejściu w godzinach działania szkoły
6. Zgłoszenie problemu kiepskiej jakości w dbaniu przez gminę o teren wokół szkoły oraz
utrzymaniu porządku na terenach wokół szkoły : na terenach "zielonych" jest mnóstwo śmieci
parkingi
są
zachwaszczone
i
zaśmiecone.
https://drive.google.com/drive/folders/1_yLurJ7RbatMOl0mlaF1foHaA5KZm3uK?usp=sharing
(zdjęcia parkingu z tyłu). Teren wokół szkoły jest terenem otwartym, w związku z tym Gmina
powinna wspomagać szkołę w kwestii należytego utrzymania tego terenu. Czy gmina bierze
pod uwagę stworzenie np. etatu ogrodnika w szkole, czy jeżeli takie rozwiązanie nie jest
możliwe, czy brane jest pod uwagę delegowanie jakiś gminnych służb do tego celu
Czy możliwe są częstsze wizyty straży gminnej pod szkołą? Chodzi o parkujące przy płocie
samochody (wejście B dla młodszych klas). Parkujące i odjeżdżającej samochody są
zagrożeniem dla dzieci jeżdżących na rowerach do szkoły.

BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA RUCHU - POZA SZKOŁĄ
7. Palędzie ul. Pocztowa - na całym odcinku, ul. Nowa - czy jest możliwy montaż barierek
ochronnych wzdłuż chodnika? Coś takiego jak przy Szkole na Malinowej. To jest wąski
chodnik i tuż przy bardzo ruchliwej drodze.
8. Palędzie i Gołuski -- brak chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych. Pytanie dotyczy
przystanków na ulicy O. Mariana Żelazka, a konkretnie: Lubczykowa, Bursztynowa oraz
Morska. Dzieci, wysiadłszy z autobusu, muszą pokonywać drogę do domu poboczem bez
chodnika przy bardzo ruchliwej ulicy. Bezpieczeństwo dzieci jest bardziej zagrożone zimą, gdy
widoczność jest bardzo mała. Czy przewidziana jest budowa chodników w w/w miejscu?
Jeśli tak, to kiedy?
9. Palędzie i Gołuski - Przejście dla pieszych na ulicy Żelazka / Dopiewskiej – bezpieczne
dojście do przystanku autobusowego. Ponadto oznaczenie przystanków autobusowych
szkolnych, zrobienie wiaty autobusowej oraz zapewnienie innej niezbędnej infrastruktury do
bezpiecznego dojścia do przystanków autobusowych w Gołuskach i Palędziu

W imieniu Rady Rodziców

Tomasz Ratajczak
Przewodniczący Rady Rodziców

