
List otwarty nauczycieli i pracowników SP1 
do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa  

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

 My, nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w  Szkole Podstawowej Nr 1 we 
Wschowie wyrażamy swój protest przeciwko ogłoszonemu w dn. 22 maja 2012r. 
wynikowi konkursu na stanowisko dyrektora naszej szkoły.  

Zatwierdzona przez członków Rady Pedagogicznej ocena pracy pani dyrektor 
Danuty Patalas  została przedstawiona Gminie, jako organowi prowadzącemu 
placówkę. P. Dyrektor otrzymała wyróżniająca ocenę pracy. Trzykrotnie, w ciągu 
5 lat otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy, co świadczy o bardzo 
wysokim poziomie jej pracy i zarządzania.  W ciągu minionej kadencji działania p. 
dyrektor D. Patalas były przyjmowane i oceniane w sposób pozytywny zarówno w 
środowisku lokalnym, jak i przez władze samorządowe, oświatowe - reprezentowane 
przez Kuratorium. Uzyskane przez naszą koleżankę nagrody, wyróżnienia, uznanie            
i wsparcie władz dowodzi, że jej wysiłek i zaangażowanie włożony          w realizacje 
statutowych zadań szkoły przyczynił się w dużej mierze do osiągnięcia sukcesów 
naszych uczniów, nauczycieli i całej placówki.   

Efektywne promowanie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w środowisku 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zawdzięczamy osobistemu 
zaangażowaniu  naszej koleżanki Danuty Patalas.  

Nie rozumiemy więc decyzji komisji konkursowej, która wybrała 
kandydata nie znającego realiów naszej placówki i nie związanego emocjonalnie z 
naszym wschowskim środowiskiem. 

Przecież to dzięki zaangażowaniu p. D. Patalas i umiejętnościom kierowania 
zespołem ludzkim oraz wyczuleniu na bieżące potrzeby dzieci zrealizowano w czasie 
jej kadencji: 

 45-lecie Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie ukazując losy 
absolwentów; 
 

 realizację programu ministerialnego „ Moje boisko- ORLIK 2012”             
i „ Radosna Szkoła- plac zabaw” , „Radosna Szkoła- miejsce zabaw” 
 

 od 2009 roku na terenie szkoły zrealizowanych zostało wiele projektów 
unijnych. Suma pozyskanych funduszy to kwota 1 681 201, 66 zł.         
W bieżącym roku realizowana jest przez szkoły: SP1, SP2 i SP Lgiń II 
edycja projektu unijnego Lubuska Akademia Wiedzy  i Umiejętności, 



którego budżet wynosi  1 070 300,00zł. Pozyskane pieniądze pokrywają 
koszty wyjazdów 163 uczniów SP1 do Łagowa, Jarosławca, Berlina, 
Zakopanego i Warszawy, zakwaterowania i wyżywienia  w czasie 
wyjazdów oraz zajęć klubowych; 
 

 w celu pozyskiwania funduszy pozarządowych zostało powołane do 
życia Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”, którego założeniem jest 
współdziałanie z dyrekcją na rzecz uczniów i placówki. Dotychczas  
Stowarzyszenie pozyskała ok. 13 tys złotych, które w całości zostały 
przeznaczone na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, co jest 
priorytetem Stowarzyszenia . 

 
 pozyskane fundusze pozwoliły na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb 

świetlicy szkolnej, biblioteki, gabinetów lekcyjnych, pracowni 
komputerowej, pomieszczeń administracji i obsługi; 

 
 odpowiednie kierowanie zespołem i umiejętność współpracy 

zaowocowała poprawą stosunków międzyludzkich panujących  
w placówce; 
 

 w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, nasza placówka uzyskała bardzo wysokie 
oceny w zakresie procesów edukacyjnych zachodzących w szkole;  
patrz; npseo.pl 
 

 aby przybliżyć  pracę dzieci i ich funkcjonowanie  w szkole, z inicjatywy 
pani dyrektor w bieżącym roku szkolnym zostało przeprowadzonych 12 
zajęć otwartych dla rodziców uczniów klas I-V z wykorzystaniem 
najnowszych środków multimedialnych. Kolejne zajęcia są 
przygotowywane.  

 
 odpowiednie motywowanie przez p. dyrektor, stwarzanie sprzyjającej 

atmosfery do podejmowania wyzwań i działań pozwoliło na uzyskanie 
kolejnych stopni awansu zawodowego przez 7 nauczycieli na stopień 
nauczyciela dyplomowanego i 2 na stopień nauczyciela mianowanego, 
poszerzanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli i 
pracowników w ramach doskonalenia.  Z 36 zatrudnionych nauczycieli 
tylko 6 nie posiada stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. 
Najmłodszy nauczyciel ma 7- letni staż pracy w naszej szkole, 
pozostali powyżej 10 lat.   

 



 w  poczuciu odpowiedzialności za powierzoną jej placówkę i w obliczu 
ciągłych zmian prawa oświatowego, p. D. Patalas systematycznie 
podnosi swoje kwalifikacje i konsekwentnie wdraża zmiany; 

 
 nowoczesne wykorzystanie środków i metod nauczania  i uczenia się 

pozwala na rozwijanie wszechstronnych talentów uczniów naszej szkoły. 
Jedną z wielu imprez zorganizowanych w tym celu jest „ Mam pasję               
i chce się nią podzielić”- I edycja  patrz;  zw.pl/mam-talent-w-sp-1; 
 

 od 2003 roku SP 1 jest Szkołą Promującą Zdrowie. Projekt kierowany 
jest do uczniów, ich rodzin i środowiska lokalnego i spełnia standardy 
warunkujące uzyskanie kolejnych certyfikatów. Działania prozdrowotne 
obejmują; całoroczną AKCJĘ MLEKO, współpracę ze Spółką 
Komunalną we Wschowie, realizację programów profilaktycznych              
i prozdrowotnych w klasach I-VI, recykling, cykliczną organizację 
Masowego Biegu Ulicznego i wiele innych. Działania te są kontynuacją 
przyjętych wcześniej założeń szkoły; 

 
 Pani Dyrektor patronuje organizacji corocznych Przeglądów Pieśni 

Patriotycznej. Uczniowie naszej szkoły godnie ją reprezentują biorąc 
udział w wielu imprezach lokalnych i środowiskowych. 

 

Ze względu na ograniczenia wybranej przez nas formy listu- nie sposób 
wymienić wszystkich podejmowanych i realizowanych działań i sukcesów naszej 
placówki, którą z powodzeniem kieruje p. Danuta Patalas.  

Zainteresowanych szczegółowym funkcjonowaniem  Szkoły nr 1 w czasie 
kadencji p. dyrektor Patalas- serdecznie zapraszamy w nasze progi.  

Patrząc na przytoczone wyżej sukcesy, osiągnięcia i działania uważamy, 
że zmiana na stanowisku dyrektora naszej szkoły przyczyni się do zaprzestania 
lub wstrzymania rozpoczętych prac, zadań i projektów świadomie 
zaplanowanych przez p. dyrektor Patalas i członków Rady Pedagogicznej na 
kolejne lata. Konieczność kontynuowania rozpoczętych działań została 
przedstawiona i umotywowana przed komisją konkursową.  

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy obawiamy się, że 
zmiana na stanowisku dyrektora w naszej szkole pociągnie za sobą drastyczne 
zmiany w strukturze zatrudnienia. Ewentualne zmiany personalne mogą w 
przyszłości skutkować obniżeniem jakości pracy szkoły, osiąganych wyników 
nauczania, zawężeniem horyzontów i spadkiem atrakcyjności szkoły jako 
placówki realizującej priorytety edukacyjne. 



Domagamy się powtórnego przeanalizowania przedstawionych przez 
obu kandydatów koncepcji pracy  i rozwoju szkoły oraz ich umiejscowienia  we 
wschowskiej rzeczywistości i szans na ich pełną realizację. Jesteśmy przekonani, 
że powtórna analiza przedstawionych koncepcji pracy szkoły pozwoli dokonać 
właściwego wyboru kandydata- czyli p. Danuty Patalas, która ma wszelkie 
możliwości, predyspozycje i nasze poparcie do  realizacji obecnych  i przyszłych 
planów pracy szkoły w różnych jej obszarach.  

 

Nauczyciele SP1 we Wschowie                                                                          
Pracownicy SP1 Wschowa 

 

 


