„ŁĄCZYMY A NIE LIKWIDUJEMY”
Wystąpienie Z-cy prezydenta dr inż. Joachima Otte na sesji Rady Miasta w
dniu 7.02.2008r. w sprawie uchwały dotyczącej likwidacji Zespołu Szkół
Specjalnych nr 1 przy ul. Omańkowskiej
Szanowni Państwo!
Mimo, że tytuł przedstawianego przeze mnie projektu uchwały mówi o
likwidacji Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Omańkowskiej, to meritum
przedsięwzięcia dotyczy nie likwidacji, ale łączenia zespołu Szkół nr 1 i nr 2.
Siedzibą tych połączonych szkół ma być budynek przy ul. Dyrekcyjnej. Przez
formalną – wymuszoną przez prawo – tzw. likwidację Zespołu Szkół nr 1 nic w
Chorzowie nie tracimy. Wszystko co warte utrzymania zostanie zachowane.
W Chorzowie infrastruktura szkolna ukształtowała się w okresie, gdy w
mieście zamieszkiwało 160 tys. Mieszkańców. Obecnie miasto liczy około 110
tys. Mieszkańców. Ta radykalna zmiana sytuacji demograficznej wymaga
racjonalnego i gospodarskiego podejścia do funkcjonowania placówek
szkolnych, tym bardziej, że wydatki na sferę edukacji stanowią 40% wydatków
budżetu miasta.
W Chorzowie aktualnie funkcjonują trzy zespoły szkół specjalnych. W
okresie ostatnich lat liczebność uczniów w tych zespołach spadła tak znacznie,
że w wyniku analizy uznano, że dalsze utrzymywanie trzech zespołów szkół
specjalnych jest niegospodarnością. Z tych trzech zespołów dwa leżą
stosunkowo blisko siebie. Te dwa zespoły to: Zespół Szkół Specjalnych nr 1
przy ul. Omańkowskiej i Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej.
Przeprowadzone dalsze szczegółowe analizy wykazały, że te dwa zespoły
można połączyć bez szkody dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Na uwagę
zasługuje fakt, że w roku szkolnym 2001/2002 do obydwu tych zespołów
łącznie chodziło 252 dzieci (129 ZS1, 123 ZS2). Po połączeniu tych szkół w
nowym roku szkolnym 2008/2009 do połączonej szkoły będzie chodzić 125-130
dzieci. W tym krótkim okresie liczebność w tych szkołach zmniejszyła się więc
o 50%.
Szanowni Państwo! W strategii rozwoju miasta do roku 2020 jako priorytet
postawiliśmy edukację, w tym na poczesnym miejscu, wyrównywanie szans
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnorodnymi potrzebami. Postawiliśmy
edukację na pierwszym miejscu z głębokim przeświadczeniem, że dobre
wychowanie i wykształcenie naszych młodych mieszkańców autentycznie
będzie podstawą rozwoju naszego miasta. Mozolnie, rok po roku, realizujemy
program edukacyjny dla Chorzowa rozwijając różnorodne formy kształcenia i
wychowania. Nie robimy tego z wyrachowania by komuś doraźnie się
przypodobać. My te dzieci po prostu kochamy – tak nie boję się tego powiedzieć
– my je kochamy, bo tak jak to kiedyś zapisaliśmy: „Wszystkie dzieci są nasze”

Nikt nie może nam w Chorzowie zarzucić, że nie realizujemy naszej
strategii edukacyjnej. Każde gremium ludzi oświaty to potwierdzi, że nasze
dokonania zasługują co najmniej na szacunek. I nie mogę zgodzić się z
oskarżeniami rozsyłanymi po całym kraju, wąskiej grupy rodziców dzieci
autystycznych jakoby w Chorzowie cyt.: ”dzieci niepełnosprawne i ich rodzice
są przez władze miasta Chorzowa dyskryminowane”.
Jak te oskarżenia mają się do tego, że w naszym mieście są dwa przedszkola z
dziećmi specjalnej troski, że jak dotąd istnieją trzy zespoły szkół specjalnych,
Zespół szkół integracyjnych, klasy z oddziałami integracyjnymi, że w
Chorzowie w obiektach, które są własnością miasta działa Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy, działają warsztaty terapii zajęciowej,
jest ośrodek edukacyjno-wychowawczy z internatem dla młodzieży niewidomej,
jest Dom Pomocy Społecznej REPUBLIKA dla młodzieży z upośledzeniem
umysłowym, funkcjonuje kilkanaście świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin
potrzebujących wsparcia. W wielu tych placówkach duży jest udział dzieci i
młodzieży spoza Chorzowa, spowodowany tym, że rodzice nie mogąc zaspokoić
potrzeb swych niepełnosprawnych dzieci u siebie, kierują je do Chorzowa.
Szanowni Państwo! Rozwijając nowe formy wsparcia dla dzieci z chorobą
autyzmu i ich rodziców, otworzyliśmy w 2000r., decyzją Prezydenta Chorzowa,
w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 tzw. klasy autystyczne. Utworzenie tych klas
autystycznych jest unikalnym rozwiązaniem organizacyjnym. Mimo
zwiększonych wydatków z budżetu miasta uznaliśmy, że są one potrzebne
naszym mieszkańcom. W żadnym mieście ościennym takich klas autystycznych
nie ma i już ten fakt powinien dać wiele do myślenia niektórym rodzicom dzieci
autystycznych, których wypowiedzi są chętnie nagłaśniane przez media.
Działanie takich klas autystycznych ujęto również w statucie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2. Nie jest więc Zespół Szkół nr 1 jedyną placówką, która może
mieć klasy autystyczne.
Szanowni Państwo, nasze wieloletnie działania edukacyjne mają jeden
zasadniczy cel: polepszenie warunków nauki i rehabilitacji naszych dzieci.
Jeżeli proponujemy reorganizację przez połączenie ZS1 i ZS2, to głównym
przesłaniem jest polepszenie warunków i standardów nauki, wychowania i
rehabilitacji.
Jako siedzibę połączonych zespołów proponujemy budynek przy
ul. Dyrekcyjnej. Jest on wyposażony we wszystkie niezbędne udogodnienia,
które powinny być w tym typie szkół, jest więc winda, przestronna jadalnia,
pomieszczenia klasowe dla dzieci autystycznych, piękne sanitariaty wraz z
nowym pomieszczeniem sanitariatu dla dzieci autystycznych, boisko tartanowe i
bezpośredni podjazd pod windę. Jednym słowem jest to budynek edukacyjny
XXI wieku. Dzieciom autystycznym zapewniamy tę samą kadrę opiekunów i
nauczycieli z Zespołu szkół nr 1. W czasie wakacji mogą na ul. Dyrekcyjną
kogą być przeniesione wszystkie sprzęty i zabawki, tak aby ewentualny stres
wynikający z przeniesienia był zminimalizowany. Wszystkie dzieci, które tego

potrzebują będą dowożone. Szkoła nie będzie szkołą przepełnioną, gdyż na 125
dzieci będzie 17 sal lekcyjnych. Za wyjątkiem nauczycieli przechodzących na
emeryturę, wszyscy nauczyciele będą pracować nadal w Chorzowie. Obecnie
budżet Zespołów Szkół nr 1 i 2 łącznie wynosi 3.554 tyś. zł., jako subwencję
otrzymujemy na te szkoły 1.936tyś. zł., czyli z naszego budżetu miasta
dopłacamy do funkcjonowania tych szkół 1.618 tys. Informacyjnie podaję, że w
wyniku połączenia zaoszczędzimy 940 tyś. Zł.
Proponując przejście uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół przy ul.
Omańkowskiej do budynku na ul. Dyrekcyjną, jeszcze raz potwierdzam, że
przygotowaliśmy tam więcej niż godne warunki nauczania, wychowania i
rehabilitacji uczniów.

