RACJE I EMOCJE
W odniesieniu do artykułu „Zabrali im szkołę” ( Goniec Górnośląski 08.02.2007r.)
chciałbym się odnieść do ogólnego wrażenia jakie zostaje po jego przeczytaniu.
Ogólna teza artykułu jest taka, że w sprawie łączenia Zespołów Szkół Specjalnych
emocje zainteresowanych rodziców ważą znacznie więcej aniżeli racjonalna i przemyślana
decyzja Rady Miasta. Samorząd jest powołany po to, aby podejmować decyzje w imieniu
wszystkich mieszkańców. Taki jest nasz mandat. Przy podejmowaniu trudnych decyzji, często
niemożliwością jest wyważenie na ile dramatyczną sytuację jednej grupy należy
przeciwstawić interesowi ogółu. Tymi trudnymi sprawami obciążamy swoje sumienia. Na
szczęście w przypadku tzw. likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 (przy
ul. Omańkowskiej 9) sytuacja jest w miarę przejrzysta i według mnie daje wszystkim
zainteresowanym satysfakcjonujące rozwiązanie.
1. Klasy autystyczne funkcjonujące w ZSS1 są pewnym ewenementem w szkołach.
Oprócz odpowiednich warunków lokalowych i organizacyjnych wymagają
zwiększonych środków finansowych, gdyż tego wymaga zwiększoną opieka nad
dziećmi autystycznymi. Stąd też, tego typu klasy nie powstały ani w Rudzie Śląskiej,
gdzie działa Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych, nie powstały też w
innych gminach. Takie klasy powstały w Chorzowie, gdyż podejmując taką decyzję, w
swoim sumieniu rozstrzygnąłem dylemat związany z wydatkowaniem znaczących
środków budżetu miejskiego, na rzecz ulżenia losowi nielicznej grupy rodziców z
dziećmi autystycznymi. Protestujący obecnie rodzice dzieci autystycznych nie mają
chyba w najmniejszym stopniu świadomości, że to decyzja władz miasta pozwoliła
objąć opieką ich dzieci.
2. W Chorzowie, infrastruktura szkolna ukształtowała się w okresie, gdy w mieście
zamieszkiwało 160 tys. mieszkańców, a rocznie rodziło się 2400 dzieci. Obecnie
miasto liczy niewiele ponad 100 tys. mieszkańców, rodzi się zaś rocznie około 800
dzieci. W tej sytuacji dalsze utrzymywanie trzech Zespołów Szkół Specjalnych jest
niegospodarnością. Z tych trzech Zespołów dwa leżą blisko siebie, w odległości około
1 km. Te dwa zespoły to Zespół Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Omańkowskiej i
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej. Przeprowadzone analizy
wykazały, że te dwa zespoły można połączyć bez szkody dla dzieci, ich rodziców i
nauczycieli. Na te dwa zespoły, oprócz środków z budżetu państwa (subwencja) –
samorząd czyli my wszyscy, łożymy dodatkowo 1 milion 300 tysięcy złotych. Po
połączeniu ta kwota będzie stanowiła oszczędność budżetu miasta.
3. W rzeczywistości tzw. likwidacja ZSSnr 1 jest zwykłym łączeniem szkół, czyli
łączeniem uczniów i nauczycieli. Będą oni mieli do dyspozycji budynek przy ul.
Dyrekcyjnej. Ze względów formalnych (prawnych) to łączenie musi się odbywać
przez likwidację jednego z zespołów.
4. Wybór budynku przy ul. Dyrekcyjnej nastąpił w rezultacie analizy technicznej. Jest to
budynek znacznie obszerniejszy i daje możliwość pomieszczenia wszystkich dzieci i
młodzieży, zapewnienia dalszego istnienia klas autystycznych, jak i realizacji kolejnej
potrzeby, a mianowicie powołania szkoły przystosowującej do pracy, dla młodzieży z
umiarkowaną niepełnosprawnością umysłową.
Budynek przy ul. Omańkowskiej nie spełnia żadnych norm budynków
edukacyjnych, wszystkie zaś możliwości lokalowe zostały już obecnie wykorzystane
(m.in. korytarze przerobiono na salki).Budynek ten nie byłby w stanie pomieścić
wszystkich dzieci i młodzieży. Nie dawał też możliwości realizacji wszystkich
obecnych i przyszłych funkcji takiego połączonego zespołu.

5. Celem połączenia obydwu szkół w nowy zespół przy ul. Dyrekcyjnej jest:
- zapewnienie właściwego standardu dla tego typu szkół, stosownie do
współczesnych wymagań
- uzyskanie znaczących oszczędności (1,3 miliona zł rocznie)
6. Tytułowe „Zabrali im szkołę” w kontekście całej operacji łączenia obydwu zespołów
zasługuje raczej na tytuł „Otrzymają nową szkołę”. Mając na uwadze uchwałę podjętą
przez Radę Miasta, Prezydent podjął prace przygotowawcze do przeprowadzenia
zasadniczego remontu i modernizacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, z
uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży.
7. Kwota oszczędności 1,3 miliona jest w skali budżetu miasta kwotą ogromną, biorąc
pod uwagę że kwota przeznaczona na inwestycje w naszym mieście jest rzędu 10 mln
zł rocznie.
8. W kontekście emocji wyrażanych głównie przez rodziców dzieci autystycznych,
nagłaśnianych przez media, należałoby przede wszystkim postawić pytanie: czy
jest etycznym i moralnie usprawiedliwionym, postępowanie rodziców 10-cioro
dzieci autystycznych, którzy domagają się by, dodatkowym kosztem 1 miliona
300 tysięcy zł. rocznie, a więc kosztem ponoszonym przez nas wszystkich, dalej
funkcjonowały dwa niezależne zespoły szkół specjalnych nr 1 i nr 2, mimo iż,
połączenie daje znacznie lepsze standardy edukacyjno-opiekuńcze dla wszystkich
dzieci, w tym i dzieci autystycznych?
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