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Bierkowo dn. 19.08.2013 r. 

 

Wójt 

 Gminy Słupsk 

PANI BARBARA DYKIER 

 

Szanowna Pani Wójt 

 

W związku ze znaczącym faktem objęcia przez Panią zaszczytnego urzędu 

Wójta Gminy Słupsk i tak bliską Pani ideą wspierania dobrych inicjatyw na rzecz 

wzorcowego kształcenia dzieci i młodzieży – po latach moich doświadczeń 

zawodowych na stanowisku dyrektora szkoły – ponawiam propozycję otwarcia 

Gimnazjum w Bierkowie. Powstanie Zespołu Szkół w Bierkowie uważam za 

zasadne, konieczne i możliwe.  

Warunkiem realizacji powyższej propozycji jest przekazanie szkole 

pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Bierkowie. Zaznaczam, że dobro 

mieszkańców Bierkowa i Bierkowa Osiedle traktuję z należytym szacunkiem, tak 

więc moja propozycja zmierza do zasugerowania konkretnego przedsięwzięcia 

– wybudowania Świetlicy Wiejskiej w Bierkowie, takiej z prawdziwego 

zdarzenia. Są mi znane opinie użytkowników obecnej świetlicy. Rozwiązania 

przestrzenne tego miejsca nie spełniają oczekiwań. Podkreśla się np. brak 

szatni, brak możliwości wygospodarowania sal – miejsc zbaw dla dzieci itp. 

Zadaniem własnym szkoły jest zarządzanie w kierunku pozyskiwania środków 

finansowych. Takie możliwości stwarza wynajem sali gimnastycznej. Dochód 

własny szkoły pochodzący z tego źródła byłby niewątpliwie wyższy gdyby nie 

częste informowanie usługobiorców o odwołaniu wynajmu z uwagi na: wesela, 

zabawy i uroczystości okolicznościowe, zebrania wiejskie itp. Rozumiejąc 

sytuację, zawsze pozytywnie ustosunkowuję się do próśb zainteresowanych 
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odwołaniem wynajmu sali w danym dniu i z uzasadnionej przyczyny. 

Nadmieniam jednak, że taki sposób realizacji umów – często niezależny od 

szkoły - przyczynia się do rezygnacji usługobiorców, klientów szkoły. Od lat 

współpraca między szkołą, a świetlicą wiejską układa się bardzo dobrze. Jest to 

oczywiste. Wymaga jednak od dyrektora szkoły wielkiej umiejętności w zakresie 

organizacji, zarządzania, negocjacji, komunikatywności i empatii społecznej. 

Wybudowanie Świetlicy Wiejskiej w Bierkowie byłoby wielce korzystne dla obu 

stron i z radością zapewne przyjęte.  

Mając nadzieję, że dzięki pozytywnym decyzjom Pani Wójt tak się stanie -

proponuję następujące działania na rzecz powstania Zespołu Szkół w Bierkowie: 

1. pomieszczenia świetlicy wiejskiej przekazać w użytkowanie szkole 

2. przekazane szkole pomieszczenia świetlicy w niewielkim zakresie 

zmodernizować i przeznaczyć na Punkt Przedszkolny i oddział „O” 

WAŻNE!  WIĘKSZOŚĆ MEBLI DLA PRZEDSZKOLAKÓW SPEŁNIA 

NAJWYŻSZE STANDARDY I MOŻNA JE WYKORZYSTAĆ W NOWYM 

PRZEDSZKOLU 

3. obecne sale zajmowane przez Punkt Przedszkolny i oddział „O” 

oddać w użytkowanie kl. I i kl. II 

4. przeprowadzić – rokrocznie planowany – remont 

w pomieszczeniach dawnej księgowości szkolnej i przenieść do 

owych pomieszczeń szkolną bibliotekę 

WAŻNE!  W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE TA CZĘŚĆ SZKOŁY POSIADA 

ODDZIELNE WEJŚCIE OD ULICY MOŻNA UDOSTĘPNIĆ BIBLIOTEKĘ 

MIESZKAŃCOM 

5. pomieszczenie dawnej biblioteki przekazać w użytkowanie kl. III 

6. dobudować aulę i w jej obrębie 3 sale dydaktyczne dla całego 

drugiego etapu edukacyjnego – czyli dla kl. IV, V i VI 

WAŻNE! WIDZĘ MOŻLIWOŚĆ DOBUDOWY  AULI W OBRĘBIE 

ISTNIEJĄCEJ OBSZERNEJ WNĘKI SZKOŁY. JUŻ DZIŚ HOL SZKOLNY 

JEST ZBYT CIASNY. UTRUDNIA TO W ZNACZNYM STOPNIU 

ORGANIZACJĘ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH, CZY ZEBRAŃ 

Z RODZICAMI 

7. na piętrze szkoły zorganizować Gimnazjum 



3 
 

WAŻNE!  SALE LEKCYJNE – WYPOSAŻONE W NOWOCZESNE MEBLE 

I POMOCE DYDAKTYCZNE SĄ JUŻ GOTOWE NA PRZYJĘCIE 

GIMNAZJALISTÓW 

 

Podkreślam, iż na obecną chwilę dysponujemy sprawnie funkcjonującą 

świetlicą szkolną, przestrzenną salą komputerową, nowocześnie urządzonym 

gabinetem pedagoga szkolnego, pełnowymiarową salą gimnastyczną, 

nowoczesnym boiskiem szkolnym typu „Orlik”. Jesteśmy przy tym Szkołą 

Cyfrową – co znaczy, iż  posiadamy bogaty zasób nowoczesnych urządzeń 

umożliwiających nauczanie w zakresie najnowszych technologii informacyjno – 

komunikacyjnych (24 notebooki uczniowskie, 5 laptopów nauczycielskich, 

wizualizer, skaner, 3 tablice interaktywne, 3 rzutniki multimedialne, głośniki i 

ekrany). W każdym miejscu szkoły istnieje dostęp do Internetu. Od 2 lat 

posługujemy się dziennikiem elektronicznym. Zatem – spełniamy wymogi w 

zakresie kształcenia gimnazjalistów i to na najwyższym poziomie. Kadra 

pedagogiczna posiada stosowne kwalifikacje, wyróżnia się talentem 

pedagogicznym i jest otwarta na nowe wyzwania zawodowe. Takimi cechami 

zapewne wyróżniać się powinni inni nauczyciele zatrudnieni w celu kształcenia 

naszych przyszłych gimnazjalistów.  

Dodam, iż coroczna uroczystość pożegnania absolwentów – uczniów 

kl. VI jest dla nas – nauczycieli, uczniów i ich rodziców przeżyciem wielkim 

i często smutnym. W takich chwilach wyznają, że chcieliby bardzo zostać tu 

i z nami. Mnie, jako dyrektorowi szkoły zadają pytania – dlaczego nie ma 

w Bierkowie Gimnazjum i czy kiedyś będzie? To pytanie dotyczy dziejów 

szkolnych ich rodzeństwa. Mnie nieustannie nurtuje.  

Szanowna Pani Wójt, pozwalam sobie przedstawić mój autorski projekt, 

zamysł, propozycję, swoistą wizję powstania Zespołu Szkół  w Bierkowie. Przy 

założeniu, że zostanie wybudowana Świetlica Wiejska w Bierkowie, a w Zespole 

Szkół w Redzikowie będą uczyć się gimnazjaliści z innych niż dotąd 

miejscowości, powstanie Zespołu Szkół w Bierkowie jest - moim zdaniem – 

bardzo realne. Zgłaszam swą pomoc i moje osobiste zaangażowanie na każdym 

etapie tworzenia nowej jakości na mapie oświaty Bierkowa. Zdaję sobie 

sprawę, że realizacja  przedsięwzięcia, o którym mowa w piśmie wymaga czasu. 

Czas jednak ma to do siebie, że potrafi działać na korzyść i marzenia uczniów, 
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rodziców, nauczycieli oraz całej naszej społeczności lokalnej i obwodu szkoły 

mogą się spełnić. 

Znana jest przychylność Pani Wójt w kwestii konkretnych, celowych  

prooświatowych i prospołecznych przedsięwzięć. Proszę o rozpatrzenie 

powyższej propozycji i wydanie pozytywnych decyzji na rzecz powstania 

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Bierkowie. 

 

 

Z poważaniem 

Grażyna Rożnowska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. W. Witosa w Bierkowie 

 

 

 

W załączeniu: 

 

propozycje, schematy  

opracowane przez dyrektora szkoły  
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Bierkowo, dn. 26.09.2013 r. 

 

 

Wójt Gminy Słupsk 

Pani Barbara Dykier 

 

 

W SPRAWIE GIMNAZJUM W BIERKOWIE 

 

Szanowna Pani Wójt 

 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w pełni popieramy inicjatywę Pani Dyrektor 

Grażyny Rożnowskiej w kwestii powstania Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół 

w Bierkowie. Szkoła  bliżej domu ucznia  - to najlepsze rozwiązanie z punktu 

widzenia dziecka i rodzica  oraz  uwarunkowań współczesnego świata.  To także 

przywilej, którego pragniemy dla naszych dzieci. Dziękujemy Pani Wójt  za 

przychylność i wsparcie dla tak ważnej, powyższej inicjatywy.  

 

Z poważaniem 

Rada Rodziców 

oraz  Trójki Klasowe i Przedszkolne 

Szkoły Podstawowej im . W. Witosa w Bierkowie 
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