Mieszkańcy przesłali uwagi do sieci szkół
2018-01-11
Pod koniec ubiegłego roku prezydent Jacek Majchrowski zaapelował do krakowian o
podzielenie się uwagami i spostrzeżeniami na temat nowej sieci szkół, która funkcjonuje w
naszym mieście od zeszłego września. Głosy mieszkańców były zbierane do 10 stycznia. Do
magistratu wpłynęło łącznie 69 listów (w tym 13 ostatniego dnia konsultacji), których
nadawcami są rodzice i dziadkowie uczniów. Część z propozycji mieszkańców pokrywa się z
rozwiązaniami przygotowywanymi przez magistrat. Wszystkie są szczegółowo analizowane,
w wielu przypadkach decyzje będą wymagały konsultacji z dyrektorami poszczególnych
szkół.

Większość pism zawierała informację o przepełnieniu szkół, a także prośby o zmianę
obwodów, jednak bez konkretnych propozycji rozwiązań.
Mieszkańcy najczęściej wskazywali na przepełnienie szkół na Prądniku Czerwonym –
chodzi o Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 95. Sugerowali też
utworzenie szkoły podstawowej w budynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela. Ponadto
pojawiły się różne propozycje rozwiązania sytuacji w szkołach podstawowych nr 30 i
110 – pierwsza z nich jest przepełniona, z kolei drugiej, nowej nie udało się
przeprowadzić naboru. W listach mieszkańców sugerowano udostępnienie przez SP
110 swojego budynku SP 30, przeniesienie do budynku SP 110 starszych klas SP 30,
włączenie budynku SP 110 w strukturę SP 30 lub przejęcie budynku SP 110 przez SP
30. Mieszkańcy prosili też o korektę obwodów należących do Szkoły Podstawowej nr
39 i Szkoły Podstawowej nr 148.
W 31 listach pojawiła się prośba, by umożliwić funkcjonowanie Szkole Podstawowej
Ruchu Światło-Życie w budynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela. Zaproponowano też
utworzenie Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Stanisława ze Skalbmierza, otwarcie w
budynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela filii SP 95 dla klas I–VIII lub po otwarciu filii
SP 95 przy ul. Kazimierza Odnowiciela pozostawienie w budynku SP 95 również po
jednej klasie II i III, a także otwarcie szkoły średniej w budynku przy ul. Kazimierza
Odnowiciela.
Wszystkie zgłoszone propozycje są teraz analizowane. Jeżeli chodzi o korektę obwodu
Szkoły Podstawowej nr 148, została ona dokonana w projekcie obecnie procedowanej
zmiany uchwały sieciowej. Przy ul. Kazimierza Odnowiciela, uchwałą nr XCI/238/17
Rady Miasta Krakowa, powołana została filia Szkoły Podstawowej nr 95, która cieszy
się coraz większą popularnością. Rozważane jest udostępnienie pomieszczeń w
budynku SP 110 na potrzeby SP 30 z równoczesnym prowadzeniem rekrutacji do
klasy pierwszej SP 110. Decyzje co do pozostałych propozycji zostaną podjęte w
najbliższym czasie, ponieważ wymagają konsultacji z dyrektorami szkół.
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