Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 21
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Katowice, 24.01.2019

Rodzice uczniów
Mieszkańcy Katowic Podlesia
Mieszkańcy Katowic Zarzecza
Prezydent Miasta Katowice
Pan Marcin Krupa
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

PETYCJA OBYWATELSKA

w sprawie lokalizacji nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z salami dydaktycznymi
Jako rodzice i mieszkańcy dzielnic Katowice Podlesie i Zarzecze rościmy sobie prawo do decydowania,
gdzie powinna zostać wybudowana nowa sala gimnastyczna wraz z salami dydaktycznymi.
Jej usytuowanie jest dla nas bardzo ważne i ma ogromne znaczenia w kwestii dalszego użytkowania
budynków szkolnych, boisk i terenu rekreacyjnego znajdującego się wokół szkoły.
Domagamy się od Pana, aby nowy budynek został usytuowany po południowo-wschodniej stronie szkoły.
Plac zabaw, a właściwie jego namiastkę, sugerujemy przenieść na obszar obecnego terenu rekreacyjnego obok
boisk, by służył dzieciom przebywającym czasami nawet przez 5 godzin na świetlicy. Nasza propozycja daje
możliwość również płynnego połączenia ze sobą obu budynków, a w czasie budowy nie będzie stanowić
zagrożenia dla uczniów. Teren pod budowę o którym mowa, wskazuje dołączona do petycji mapa sytuacyjna.
Być może lokalizacja nowej sali obok boisk sportowych -a właściwie na nich- jest łatwiejsza i z
planistycznego punktu widzenia dogodniejsza. Jednak to nasze dzieci i wnuki będą przez kolejne kilkadziesiąt lat
korzystały z obiektów szkolnych. Dzieci i mieszkańcy Podlesia oraz Zarzecza potrzebują nie tylko nowej sali
gimnastycznej, nowych 6 klas lekcyjnych, ale również przestrzeni wokół, zieleni, zacienionego miejsca i boisk.
Dzielnice Podlesie oraz Zarzecze dynamicznie się rozwijają. Mieszka tu coraz więcej młodych ludzi z
dziećmi, a uczniów co rok w szkole przybywa. W roku szkolnym 2019/20 będzie ich około 780. Muszą mieć
miejsce do odpoczynku i uprawiania sportu, również na powietrzu.
Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7:00 – 17:30. Jak tylko pozwala pogoda, dzieci spędzają czas na boiskach, na
terenie rekreacyjnym, wśród drzew. Corocznie na tym terenie organizowany jest Piknik Zdrowia, który przyciąga
ogromną liczbę okolicznych mieszkańców.
Popołudniami i wieczorami na boiskach czas spędza młodzież, rodzice uczą dzieci jeździć na rowerze i grają z nimi
w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Z tego wszystkiego mieszkańcy i uczniowie z Podlesia i Zarzecza będą
mogli korzystać wyłącznie dzięki lokalizacji nowej sali na wskazanym przez nas terenie.
W drugiej kolejności zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem, o poparcie naszej inicjatywy dotyczącej
sfinansowania hali pneumatycznej, która pojawiałaby się czasowo na terenie boiska szkolnego (w okresach
jesienno-zimowych do czasu zakończenia budowy), dając możliwość lepszego układu planu lekcji dla wszystkich
uczniów szkoły. Obecnie dzieci zaczynają lekcje nawet o 7.00, a kończą o 17:05 przynajmniej 2 razy w tygodniu.
Zróbmy wspólnie wszystko, aby nowa sala gimnastyczna i nowe sale lekcyjne podstały jak najszybciej
służąc społeczności, ale nie zagarnęły niezbędnej wszystkim mieszkańcom dzielnicy przestrzeni wokół szkoły.
Oczekujemy Pańskich działań uwzględniających naszą lokalizację i nadających budowie priorytet, oraz
wnosimy o sfinansowanie hali pneumatycznej, jako rozwiązania tymczasowego do czasu zakończenia budowy.
Rada Rodziców SP nr 21

Do wiadomości:
1. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice
2. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
3. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach

PETYCJA w sprawie lokalizacji nowej sali gimnastycznej szkoły SP 21 w Katowicach
oraz sfinansowania sezonowej hali pneumatycznej na czas budowy.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę Rodziców SP 21 w celu
działalności związanej z powyższą petycją. Administratorem danych osobowych jest Rada Rodziców SP 21,
ul. Malczewskiego 1 w Katowicach /40-748/. Dane osobowe podane są dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

