
List otwarty członków ZNP 
do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa                

w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie 

 My, członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego zrzeszeni  
w Ognisku Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie 
wyrażamy swoje oburzenie ogłoszonym w dn. 22 maja 2012r. 
wynikiem konkursu na stanowisko dyrektora naszej szkoły.  

Opinia wydana o pracy pani dyrektor Danuty Patalas                                 
w dn. 26 kwietnia b.r.  była i jest nadal pozytywna i zawierająca 100% 
poparcia dla jej kandydatury. Opinia została oparta o analizę dokonań  
p. dyrektor podczas 5- letniej kadencji przypadającej na lata 2007-
2012 ( oryginał tych opinii do wglądu u prezesa Ogniska nr 1 ZNP). 

 Dla przypomnienia podajemy spektakularne działania        
p. dyrektor Danuty Patalas, które miały miejsce w w/w okresie: 

 poprawa bezpieczeństwa uczniów – założenie 
monitoringu  i wydzielenie bezpiecznego terenu dla 
najmłodszych uczniów; 

 podniesienie  warunków socjalnych  uczniów                          
i pracowników szkoły- modernizacje węzłów sanitarnych, 
szatni , szatni w-f, wyposażenie uczniów w odzieżowe 
szafki do indywidualnej dyspozycji, remonty gabinetów 
klasowych, świetlicy, pokoju nauczycielskiego i wiele 
innych; 

 podniesienie komfortu pracy uczniów i pracowników- 
wyposażenie gabinetów lekcyjnych w nowoczesne środki 
multimedialne, odpowiednio dobrane  meble do wieku                         
i wzrostu dzieci zgodnie ze standardami, nowoczesne 
pomoce dydaktyczne  i narzędzia pracy; 



 realizacja projektów unijnych od roku szkolnego 
2007/2008. Jednocześnie przypominamy,                             
że we wcześniejszych latach na terenie szkoły nie był 
realizowany ani jeden projekt unijny. Dzięki ich 
realizacji uczniowie naszej szkoły mieli możliwość 
wyjazdów do Łagowa  – 213 uczniów, do Jarosławca – 
213 uczniów, do Zielonej Góry i Gorzowa – 213 uczniów, 
do Berlina- 213 uczniów. Uczestnicy wyjazdów otrzymali 
bezpłatnie pendrive’y,  bluzy, koszulki, czapeczki i inne 
gadżety- 213 uczniów. Udział w wyjazdach dla niektórych 
uczniów był jedyną  możliwością spędzenia wakacji, ferii 
zimowych poza domem;  

 realizacja ministerialnego programu „ Moje boisko- 
Orlik 2012”  i budowa kompleksu boisk 
wielofunkcyjnych we współpracy z gminą; 

 finalizacja ministerialnego projektu „Radosna Szkoła- 
miejsce zabaw”  ( zakup pomocy i sprzętu rekreacyjnego 
do dwóch sal) oraz „Radosna Szkoła- Plac Zabaw” ; 

 zgodnie z literą prawa przedstawiciele ZNP czynnie 
uczestniczą   w posiedzeniach ZFŚS, a podczas 
przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektor zawsze 
zasięga naszej opinii. Współpraca ZNP z p. dyrektor, 
mimo zdarzających różnic układa się bardzo dobrze, 
efektywnie i zawsze kończy wypracowaniem 
konsensusu.  

Podsumowując, uważamy, że dyrektor Danuta Patalas 
zasługuje na  dalsze pełnienie tej funkcji , a wybór nieznanego nam , 
młodego i niedoświadczonego nauczyciela wychowania fizycznego            
na stanowisko dyrektora szkoły dwukrotnie większej od jego 
macierzystej placówki jest krzywdzący dla uczniów i pracowników. 
Specyfika naszej, podstawowej szkoły zupełnie odbiega od realiów 
pracy w gimnazjum, w którym dotychczas nabywa doświadczenia 
pedagogicznego  p. Grabianowski.  



Żądamy ponownego,  merytorycznego rozpatrzenia                    
i zanalizowania koncepcji funkcjonowania i pracy szkoły 
przedstawionych przez obu kandydatów. Jesteśmy przekonani,           
że znana nam koncepcja p. D. Patalas jest ściśle związana                             
z dotychczasowymi działaniami i dostosowana do specyfiki naszego 
środowiska lokalnego. W oparciu o kompletny brak kontaktu z drugim 
kandydatem na stanowisko dyrektora obawiamy się, że jego 
koncepcja pracy naszej szkoły jest oparta tylko na wiedzy z „drugiej 
ręki” i Internecie . Prawdopodobnie nie spełnia ona podstawowych 
wymagań i standardów ministerialnych opisujących proces uczenia           
i wychowania dzieci w wieku  od 7-13 lat, przewidzianych prawem 
oświatowym. 

 

Członkowie Ogniska nr 1 ZNP przy SP1 we Wschowie 


