Częstochowa, dn.03.02.2019r.

Szanowny Pan Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy
za pośrednictwem
Szanownego Pana Zdzisława Wolskiego
Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy

Interpelacja 5/II
Dotyczy: Sytuacji w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Częstochowie.
Szanowny Panie Prezydencie, proszę o informację i szczegółowe odniesienie się do moich
pytań dotyczących Miejskiego Przedszkola Nr 11. Pytania te dostałem od byłych i obecnych
rodziców dzieci, które uczęszczały i uczęszczają do tego przedszkola.
1. Tablica multimedialna
Tablica zakupiona w trakcie trwania roku szkolnego 2017/2018 z budżetu Rady
Rodziców. W roku zakupu nie użyta ani razu. W listopadzie 2018r nauczycielki
przedszkola przeszły szkolenie z użycia tablicy multimedialnej. Tablica nadal
nieużywana. Po raz pierwszy włączona pod koniec stycznia 2019r w celu puszczenia
filmu dzieciom będącym w placówce. Czy zakup tablicy miał podnieść „renomę”
przedszkola, wpłynąć na ocenę czy miało to być narzędzie służące dzieciom?
2. Budżet Rady Rodziców
Mimo uchwalonego we wrześniu 2018r budżetu Rady Rodziców przy MP11 w
Częstochowie i zatwierdzenia w nim m.in. zakupu nowego dywanu do jednej z grup
do końca pierwszego semestru zakup nie został wykonany. Pracownik przedszkola
tłumaczy to brakiem transportu.
3. Zakazy w przedszkolu
W celu „poprawy” pracy placówki pojawiają się kolejne zarządzenia dyrekcji
przedszkola:
• Zakaz wprowadzania rowerów, hulajnóg na teren placówki

• Zakaz korzystania z toalety przez dzieci odebrane z grup i przebywające
jeszcze na terenie placówki
• Całkowity zakaz przebywania rodziców w pobliżu sal przedszkolnych,
zaglądania do nich
• Całkowity zakaz wchodzenia rodziców do ogrodu przedszkolnego.
Czym podyktowane jest takie działanie?
4. Brak zajęć dodatkowych
Jedyne odbywające się na terenie przedszkola zajęcia to gimnastyka ogólnorozwojowa
z elementami gimnastyki korekcyjnej. Religia nie odbywa się od kilku miesięcy, język
angielski nie we wszystkich grupach. Czy zajęcia tak podrożały że z pieniędzy
przekazywanych przez UM nie da zorganizować się innych zajęć ? Tym bardziej że na
zebraniu z rodzicami we wrześniu 2018r z ust dyrektor placówki padło kilka
propozycji innych zajęć.
5. Notoryczne łączenie grup
Ostatnie tygodnie stycznia i początek lutego występuje w przedszkolu bardzo niska
frekwencja dzieci. Mimo pełnej obsady kadry przedszkolnej około 40 dzieci zostaje
połączona w dwie grupy. Czy to nie absurd żeby 20 dzieci pilnowana była przez 3
nauczycielki i 3 salowe znajdujące się w jednej sali? Czy przy takiej ilości dzieci
akceptowaną praktyką jest niewykonywanie z nimi żadnych zajęć plastycznych,
ruchowych a puszczenie im filmu trwającego 91 minut?
6. Ilość dzieci, które opuściły przedszkole w trakcie trwania roku szkolnego 2018/2019
Czy UM został powiadomiony o ilości dzieci, których rodzice złożyli ustną lub
pisemną rezygnację z uczęszczania dziecka do MP11? Czy na te wolne miejsca
miejsca zostały przyjęte inne dzieci, ewentualnie czy ilość ta została odliczona od
dotacji do przedszkola?
7. Bałagan, zaniedbania w przedszkolu
W październiku dwie grupy dzieci bawiły się w jak to określiły „pana Tomka”.
Zabawa polegała na zbieraniu liści z przyprzedszkolnego ogrodu. Oczywiście rodzice
dowiedzieli się o zabawie po fakcie widząc stan ubrań dzieci. Mimo tego „sprzątania”
stan ogrodu nie jest najlepszy (zdjęcie w załączniku). Podobnie przedstawia się stan
szatni, w której szafki nie były czyszczone od wakacji jak i sal, z których dzieci
wychodzą z brudnymi kolanami i butami. Co na to Sanepid, czy przeprowadzane są
jakiekolwiek kontrole publicznych placówek?
8. Stan zewnętrzny przedszkola
Czy przedszkole zostanie kiedyś otynkowane? Stan placówki jest fatalny |(zdjęcie w
załączniku). Dyrektor tłumaczy że „spadający tynk i ledwo trzymające się rynny nie
stanowią zagrożenia dla dzieci bo dzieci nie chodzą tamtędy”.
9. Brak kontaktu i współpracy a rodzicami
Jak wcześniej wspomniano obowiązuje zakaz wchodzenia do sal i ogrodu. Rodzic ma
obowiązek zostawić dziecko i wyjść z placówki. Jeśli chce dowiedzieć się czegoś

często otrzymuje odpowiedź od pracowników przedszkola podniesionym, obraźliwym
tonem, ewentualnie wymijającą i nic nie wnoszącą w wątpliwości rodzica. Czy sposób
takiego kontaktu z rodzicem i wspólnej pracy z dzieckiem jest praktykowany w
innych miejskich placówkach? Czy to tylko pracownicy MP11 nie chcą być
zaobserwowani przez rodziców w trakcie plotkowania, picia kawy i jedzenia ciasta (
przez dzieci widziane i niejednokrotnie opowiadane) ?
10. Zachowanie w stosunku do dzieci
Jeśli mimo wszystko rodzic nadal próbuje pytać reprymendę za niego dostaje dziecko.
Dzieci dzięki temu boją się chodzić do przedszkola, płaczą, moczą się w nocy.
Zdarzyły się również przypadki dzieci potrzebujących pomocy psychologa.
11. Zdrowie dzieci
Czy Sanepid poinformował dyrekcję placówki o panującej w Częstochowie epidemii
żółtaczki? Czy zabawa w zbieranie liści i późniejsze spożywanie posiłków w
brudnych ubraniach jest zgodne z zaleceniami? A może brak ciepłej wody w dwóch
kranach na terenie przedszkola? W czasie pierwszych mrozów dzieci poinformowały
rodziców, że woda w toalecie jest zimna. Niestety mimo interwencji rodziców w
grudniu i kolejnej w styczniu sytuacja nie uległa zmianie. Został powiadomiony
Sanepid. Dopiero po przeprowadzonej kontroli usterka została usunięta.
Kolejne rozporządzenie, które wpływa na zdrowie dzieci przebywających w sali grupy
2. Jakiś czas temu dzieci wychodzące do ogrodu przestały korzystać z drzwi
wejściowych przedszkola i furtki do ogrodu i wychodzą przez taras 2 grupy. W czasie
wyjść innych grup przez salę dzieci z grupy 2 są notorycznie narażane na przeciągi,
zmiany temperatury. Dzieci wracając większość brudu i piasku z podwórka zostawiają
też w tej Sali.
12. Brak wyjść i wyjazdów z przedszkola
14 maja 2018r w czasie powrotu z wycieczki z Przybynowa w dwupiętrowym
autokarze wiozącym dwie grupy dzieci pękła opona tylnego koła. Stan autokaru
widoczny na zdjęciu w załączniku. Po sugestiach rodziców, że była to bardzo
niebezpieczna sytuacja i zagrożone było zdrowie a nawet życie dzieci przebywających
w autokarze jedynymi działaniami dyrektor było wprowadzenie zakazu wyjazdów
dzieci poza placówkę. Sytuacja nie ulega zmianie dzieci nie wyjeżdżają ani nie
wychodzą nigdzie.
Nie zapewniony zostaje znajdujący się w statusie MP11 zapis o codziennym pobycie
na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Od października
2018r warunki pogodowe dzielnicy Tysiąclecie nie pozwalają nawet na krótkie
spacery. Zresztą pracownicy przedszkola niejednokrotnie sugerowali rodzicom, że od
spacerów są rodzice a nie przedszkole.
13. Zakaz palenia na terenie placówki oświatowej
Zgodnie z ustawą antynikotynową na terenie placówek oświatowych jest bezwzględny
zakaz palenia. Czy palenie przy bocznych drzwiach przedszkola, bezpośrednio pod
znakiem zakazu palenia nie jest przypadkiem łamaniem tej ustawy?
14. Korzystanie z ogrodu przedszkolnego przez mieszkańców dzielnicy

Jakie zarządzenia określają możliwości korzystania z placu zabaw przy MP11 przez
mieszkańców dzielnicy? Plac zabaw został wyremontowany i doposażony w ramach
III edycji Budżetu Obywatelskiego z 2017r. Było to zadanie 244 pt: „Wykonanie
bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w MP11”. Koszt zadania to 50000zł.
Społeczność osiedla chętnie głosowała na zadanie, zdobyto 2244 punkty. Mimo to
plac jest zamknięty, nie ma żadnej informacji że jest udostępniony mieszkańcom i nie
ma możliwości korzystania z niego.

Z poważaniem
Piotr Wrona

Załączniki:
• 2 zdjęcia

