Warszawa, 07.12.2015
rodzice i opiekunowie uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 343
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa

Pan
Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Miasta st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
Szanowny Panie Burmistrzu,
W imieniu rodziców i opiekunów uczniów, a także samych uczniów Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 wyrażamy zaniepokojenie sytuacją Szkoły wynikłą po
odwołaniu ze stanowiska dotychczasowego dyrektora pana Tomasza Zająca. Wprawdzie
pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły zostało przekazane pani Wicedyrektor, ale nie mamy
wiedzy na jak długi okres, gdyż brak jest jakiejkolwiek informacji o rozpoczęciu procedury
wyboru Dyrektora Szkoły.
Szczególnie nas to niepokoi ze względu na fakt, iż obciążenie jednej osoby obowiązkami
dwóch, w okresie końca semestru i końca roku budżetowego oraz początku kolejnego, na
który zaplanowana jest rozbudowa Szkoły, może powodować nadmierną ilość zagadnień,
które nagle spoczęły na Pani Wicedyrektor. Obawiamy się, że któraś ze sfer funkcjonowania
Szkoły może na tym ucierpieć. Ponadto dla naszych dzieci trudne do zrozumienia jest nagłe
zniknięcie, w ciągu trwającego roku szkolnego osoby, która była dla nich autorytetem.
Przez ponad dwa lata, w naszej ocenie, Szkoła była zarządzana sprawnie i skutecznie. Podział
kompetencji zarządczo-administracyjnych i dydaktyczno-terapeutycznych świetnie się
sprawdzał i dawał satysfakcjonujące nas efekty.
Co więcej dzięki wielu inicjatywom i niezwykłemu zaangażowaniu Dyrektora i wielu osób,
które potrafił zarazić chęcią działania, stan Szkoły i jej otoczenia przeszedł prawdziwą
metamorfozę na korzyść. Szkoła i teren do niej przyległy są czyste, zadbane, estetyczne.
Urządzenia i instalacje sprawne i działające. Udało się zrealizować wiele projektów
oczekiwanych przez rodziców i pracowników Szkoły, a wynikających z rosnących wymagań
i postępu cywilizacyjnego. Dobre umiejętności menedżerskie Dyrektora przyczyniły się do
dwu i pół-krotnego zwiększenia przychodów własnych Szkoły, a to pozwoliło na
sfinansowanie we własnym zakresie, bez angażowania środków Dzielnicy oraz rodziców,
remontów bieżących kilkunastu pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych
i technicznych. Udało się wygospodarować dodatkowe sale lekcyjne, pomieszczenia dla
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, odświeżyć je i wyposażyć. Powstała składnica
akt, harcówka i podręczny warsztat dla konserwatorów. Uruchomiona została pracownia EEG
Biofeedback. Została także zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura informatyczna
Szkoły, co pozwoliło na wprowadzenie e-dziennika.
Po wielu latach pustostanu uruchomiona została kuchnia i wreszcie nasze dzieci mają świeże,
smaczne posiłki, przygotowywane na miejscu, zawsze ciepłe i dostępne.

Usystematyzowane zostały procedury i regulaminy obowiązujące w Szkole. Jednocześnie
wszystkie te działania były realizowane bezkolizyjnie z procesem dydaktycznym,
wychowawczym i terapeutycznym, w konsultacji z rodzicami.
Wprowadzona wizja szkoły obywatelskiej, otwartej na potrzeby i pomysły, znalazła szerokie
uznanie i z pewnością przyczyniła się do poprawy atmosfery i opinii o Szkole, a także jej
postrzegania wśród uczniów i absolwentów, rodziców i członków lokalnej społeczności.
Rozumiemy, że bezdyskusyjne było wykonanie Zarządzenia nr 1576/2015 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r., będące pochodną wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 10.09.2015 r., jednakże zupełnie nie rozumiemy, czemu nie
towarzyszy temu żadna oficjalna informacja o nowym konkursie na stanowisko Dyrektora
Szkoły nr 343. Według nas stan taki oznacza wyhamowanie wielu pozytywnych,
rozpoczętych i toczących się projektów, prac, procesów i zmian w naszej Szkole, co nie tylko
nie spowoduje rozwoju Szkoły, ale wręcz może powodować jej cofanie się...
Stanowczo domagamy się jak najszybszego wszczęcia procedury konkursowej, gdyż
zakulisowe pogłoski jakoby konkurs miał zostać ogłoszony dopiero na wiosnę, powodują
niezrozumienie takiego kilkumiesięcznego opóźnienia. Sytuacja ta budzi wśród rodziców
negatywne emocje i sprzyja tworzeniu teorii spiskowych, które psują atmosferę i generują
niepotrzebne niepokoje.
Reasumując: wnioskujemy o jak najszybsze podjęcie działań przez podległy Panu Urząd
Dzielnicy Ursynów w celu ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 343.
Prosimy jednocześnie, aby przedstawicie Dzielnicy w Komisji konkursowej starannie
i obiektywnie ocenili kandydatów, szczególnie pod kątem ich dotychczasowych osiągnięć
i dokonań w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, ponieważ bardzo zależy nam,
aby spektakularny rozwój naszej szkoły z ostatnich dwóch lat był kontynuowany na co
najmniej dotychczasowym poziomie.
Z poważaniem
w imieniu rodziców i opiekunów
Przewodniczący Rady Szkoły
Przewodnicząca Rady Rodziców

