UCHWAŁA NR XXVIII/109/VIII/2021
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu,
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35, i nadania mu statutu.

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co następuje:

§1
Opiniuje się negatywnie przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Poznaniu, z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35, i nadania mu statutu
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Przemysław Polcyn

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego

nr

14

w

Poznaniu,

z

siedzibą

w

Poznaniu

przy ul. Leśnowolskiej 35, i nadania mu statutu.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta Poznania czytamy, że w pełniejszy sposób
wykorzystana będzie baza i pomoce dydaktyczne. Pragniemy zwrócić uwagę, że pracy z dzieckiem
przedszkolnym i z dzieckiem w wieku szkolnym nie można bezpośrednio porównywać. Inne są metody
pracy oraz inne pomoce dydaktyczne. Edukacja dziecka przedszkolnego opiera się na konkretach i do
tego dostosowana jest baza dydaktyczna. Nie wydaje się by pomoce służące przedszkolakom mogły być
wykorzystane w pracy w szkole. Niezrozumiały jest więc argument o pełniejszym wykorzystaniu bazy
szkoły i przedszkola, zwłaszcza, że przedszkole dysponuje dużym ogrodem, w którym dzieci mogą
bezpiecznie spędzać czas. W opinii, Rady Pedagogiczne szkoły i przedszkola stanowią co prawda
odrębne organy ale nauczyciele przedszkolni słusznie obawiają się, że mogą być kierowani do pracy w
szkole, a nauczyciele szkolni do przedszkola. Pojawia się argument, że wyszkolona i doświadczona
kadra przedszkolna z "podejściem do dziecka" nie może zostać zastąpiona przez nauczycieli szkolnych
nauczania początkowego. W przypadku małych dzieci takie zmiany niekorzystnie wpływają na rozwój
emocjonalny dziecka, jego poczucie bezpieczeństwa i nie sprzyjają jakości pracy wychowawczodydaktycznej.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów zaznaczyć należy, że nauczyciele przedszkola nie widzą
żadnych korzyści zarówno dla dzieci jak i dla placówki. Mają również wiele obaw wynikających z wiedzy o
już przekształconych placówkach. W przedszkolach tych, w różnym czasie, zlikwidowana została kuchnia
przedszkolna, a personel kuchenny został zwolniony. Stało się tak w ostatnim czasie w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 8, gdzie po roku pracownicy kuchni zostali zwolnieni, a kuchnię wynajęto firmie
cateringowej.
Przedszkole od lat promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Dzieci mają możliwość samodzielnego
komponowania kanapek, a do każdego posiłku otrzymują świeże owoce i warzywa. Posiłki
dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci, zwłaszcza dzieci alergicznych i z dietą specjalną,
których jest coraz więcej. Kuchnia tym samym, w częściowym zakresie stosuje wyżywienie indywidualne,
w tym możliwość dokładek. Z informacji otrzymanych od rodziców innych jednostek oświatowych wiemy,
że posiłki dostarczane przez catering nie są ani tak urozmaicone, ani smaczne, co wynika wprost z celu
dla jakiego powstaje taki podmiot czyli działalności komercyjnej. W przypadku porcjowanych posiłków nie
ma też możliwości dokładek dla dzieci.
Grono pedagogiczne przedszkola w trakcie wywiadów wyrażało również obawy, czy osoba, która będzie
zarządzać Zespołem Szkolno-Przedszkolnym posiada wiedzę na temat specyfiki pracy w przedszkolu i
potrzeb dzieci. Z informacji uzyskanych od nauczycieli z innych połączonych placówek przedszkolnych
wnioskujemy, że potrzeby przedszkola zarówno w zakresie korzystania z pomocy specjalistów, jak i

potrzeb materialnych często są spychane na dalszy plan, a w pierwszej kolejności zaspakajane są
potrzeby uczniów, a nie przedszkolaków. Wyrażono też pogląd iż specjaliści zatrudnieni w przedszkolu,
jako mniejszym niż szkoła zakładzie pracy, zostają zwolnieni w pierwszej kolejności w przypadku redukcji
etatów. Przedszkole tworzy dobrze współpracujący zespół nauczycieli i pozostałych pracowników, dzięki
czemu atmosfera w przedszkolu jest przyjazna zarówno dla dzieci jak ich rodziców i jest wysoko
oceniana przez mieszkańców.
Rada Pedagogiczna Przedszkola wyraziła nadzieję, że Rada Miasta Poznania podejmie w ich sprawie
decyzję, która będzie uwzględniała potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników i że
będzie ona dowodem troski o nasze środowisko lokalne .
W podsumowaniu Rada Osiedla zauważa istotne zagrożenie związane z połączeniem przedszkola ze
szkołą skutkujące w najbliższej przyszłości likwidacją kuchni, tym samym utratą przez przedszkole
wysokiego statusu w indywidualnym i prorozwojowym podejściu do dzieci. Wysoka ocena jedynej
istniejącej publicznej placówki przedszkolnej na Osiedlu związana jest z indywidualnym podejściem do
dziecka i do jego diety, w tym uwzględnianie kwestii alergii, bezpośredniego wpływu rodziców na
ustalanie menu, co miało przełożenie na wprowadzenie np. zdrowych przekąsek i zastąpienie cukru
miodem. Umożliwienie dziecku samodzielnego przygotowywania posiłków (śniadania) z przygotowanych
składników stanowi pozytywny wpływ na rozwój i samodzielność dziecka, a wspólne przygotowywanie
przez dzieci śniadań ma też wymiar integracyjny. Słusznym wydaje się też pogląd rodziców iż jedzenie
mające charakter bardziej domowy, swojski niż gotowe dania z cateringu jest, przy uwzględnieniu w
ocenie też innych czynników niż tylko kosztowe, relatywnie tańsze niż dostarczane w ramach cateringu.
Jednocześnie Rada Osiedla przypomina, że blok kuchenny placówki przedszkolnej został, znacznymi
środkami finansowymi, niedawno wyremontowany.
W związku z pismem nr Ow-I.4424.1.35.2021 Wydziału Oświaty UMP z dnia 26 lutego 2021 r.,
zdiagnozowanymi w trakcie spotkań informacyjnych z mieszkańcami zagrożeniami, przy braku
widocznych pozytywnych zmian dla placówek oraz w świetle zapisu § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice stanowiącego, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez
wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne
Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca
Przewodniczący Zarządu Osiedla

Witold Puchalski

