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Gimnazjum nr 13 w Bytomiu 

 

LIST OTWARTY 

do Pana Piotra Koja Prezydenta Miasta Bytomia i Radnych Rady Miejskiej w Bytomiu 

w związku z podjęciem Uchwały intencyjnej nr 22/300/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 
4 stycznia 2012 r. dotyczącej likwidacji Gimnazjum nr 13. 

 

 Szanowny Panie Prezydencie i Państwo Radni! 

Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 13 w Bytomiu. Ponieważ 
wiemy, jak wiele nasze dzieci mogą na tym stracić, zwracamy się z prośbą o wnikliwą analizę przedstawionych 
przez nas argumentów. 

U podstaw Waszej decyzji leżą przede wszystkim czynniki natury finansowej. Według przedstawionej 
przez Państwa prezentacji oszczędności po likwidacji naszej szkoły mają wynosić 174 441 zł . W prezentacji 
umieszczono również informację, iż budynek szkoły wymaga remontu dachu, którego wartość została 
oszacowana na kwotę 60 000 zł.  Z protokołu kontroli przeprowadzonej w styczniu b.r. przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bytomiu  wynika, że stan dachu nie budzi żadnych zastrzeżeń i nie wymaga 
takiego nakładu. Ponadto stan techniczny i wygląd naszego wiekowego budynku jest niejednokrotnie lepszy od 
większości szkół znacznie nowszych. Uważamy, że oszczędności wynikające z likwidacji naszej szkoły nie 
równoważą strat społecznych, a czynniki finansowe nie powinny być jedynymi w podejmowaniu takich decyzji. 
Nie oszczędzajmy na dzieciach! Takie działania są krótkowzroczne. Argumenty władz miasta opierające się na 
przesłankach wynikających z niżu demograficznego również nas nie przekonują. Miechowice są jedną  
z największych dzielnic Bytomia liczącą 24080 mieszkańców. Naszym zdaniem liczba mieszkańców tej części 
Bytomia wskazuje na konieczność istnienia dwóch gimnazjów.  

 Istotne są również aspekty społeczne, gdyż szkoła jest mocno osadzona w środowisku lokalnym. 
Stanowi ona integralną część bogatej historii Miechowic, jest placówką z  prawie stuletnią tradycją, której nie 
można tak prostu zlikwidować. My, rodzice, niejednokrotnie absolwenci tejże szkoły, jesteśmy przeciwni 
zamknięciu placówki tuż przed jubileuszem jej 100-lecia. Jaką złą reklamą dla władz miasta będzie likwidacja 
tej szkoły w przeddzień obchodów jubileuszowych, do których przymierzają się starzy miechowiczanie, również 
Ci mieszkający poza granicami naszego kraju. 

 
Na uwagę zasługuje także fakt, iż uczniowie gimnazjum to grupa będąca w najtrudniejszym okresie 

rozwojowym. Dzieci w wieku 13-15 lat nie zawsze potrafią się uporać z własnymi problemami, relacjami  
w grupie rówieśniczej oraz konfliktem pokoleń. Właśnie dlatego potrzebne są takie szkoły jak Gimnazjum nr 13- 
małe, przyjazne i pomocne. 

Poza tym do naszego gimnazjum uczęszcza młodzież z Domu Dziecka nr 1. W większości są to dzieci  
z dużym deficytem rozwojowym, zaniedbane wychowawczo i dydaktycznie. Do placówki uczęszcza również 
spora grupa uczniów ze starej części Miechowic, gdzie wiele rodzin żyje na skraju ubóstwa. Z uwagi na 
kameralny charakter szkoły problemy tych uczniów nie pozostają niezauważone, każdy z nich otoczony jest 
opieką dydaktyczną i wychowawczą zastępującą czasami nawet działania rodziny. Niestety, w większej 
placówce dzieci te będą anonimowe, a działania mające na celu wspieranie takiej młodzieży będą utrudnione,  
a niekiedy wręcz niemożliwe, co może doprowadzić do pogłębienia się patologii i zagubienia młodzieży  
w społeczeństwie.  
My, Rodzice, stwierdzamy, że mimo trudnego środowiska nauczyciele tej szkoły potrafią odkrywać talenty 
uczniów oraz dbać o ich rozwój i przyrost wiedzy. Dowodem na to są m.in. następujące fakty: 

• gimnazjaliści uzyskują jedne z najwyższych wyników na egzaminie gimnazjalnym z języka 
niemieckiego w skali kraju i wyższe niż w województwie śląskim; 



• z przeprowadzonych badań  Edukacyjnej Wartości Dodanej w ostatnich 3 latach wynika, że przyrost 
wiedzy uczniów klasyfikuje  Gimnazjum 13 jako szkołę wspierającą rozwój ucznia;  

• uczniowie szkoły co roku odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblach ogólnopolskich, wojewódzkich 
i miejskich. 

Chcemy podkreślić jeszcze raz to, że: 

• nasza szkoła usytuowana jest w centralnej części osiedla, co jest dogodne dla uczniów uczęszczających ze 
starej części Miechowic i pobliskiego domu dziecka; 

•  gimnazjum znajduje się w niedużym budynku, co stwarza nie tylko kameralną atmosferę i daje poczucie 
bezpieczeństwa – uczniowie i ich problemy nie są anonimowe; 

• szkoła dysponuje salą gimnastyczną wybudowaną dzięki pracy i funduszom rodziców uczniów tej 
placówki (bez wsparcia finansowego władz miasta), dzięki pozyskaniu sponsora  stworzono salę 
audiowizualną i siłownię; 

• wiele remontów w tej szkole przeprowadzonych zostało dzięki sponsorom i społecznemu zaangażowaniu 
rodziców i pracowników szkoły; 

• szkoła jest jedyną placówką w Bytomiu, w której dzieci zdolne z trudną sytuacją materialną otrzymują od  
6 lat stypendium naukowe ufundowane przez prywatnego sponsora;  

• szkoła pozyskała dotacje z Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Nauka szansą na lepszą 
przyszłość” na pomoce dydaktyczne, wycieczki oraz wyjścia do teatru, kina, opery i muzeum; 

• szkoła otrzymała certyfikaty : „Szkoły z klasą” i „Szkoły bez przemocy”, od 2005 roku jako jedna z dwóch 
szkół na Śląsku realizuje program „Szkoła bez korepetycji” nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji; 

• Gimnazjum nr 13 realizuje również wiele działań na rzecz środowiska lokalnego, m.in. od października 
2004 roku działa tu zespół integracyjny „Bez Barier” , który skupia młodzież gimnazjum i wychowanków 
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Konsekwencją działalności zespołu było 
utworzenie w ubiegłym roku szkolnym przy placówce klasy specjalnej finansowanej przez OREW, w której 
dzieci niepełnosprawne przygotowują się do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie. 
 
Szkoła przetrwała niejedną burzę dziejową, dlatego tym bardziej nie jest nam łatwo pogodzić się z faktem, 

że ma zniknąć najstarsza z miechowickich szkół. 

 
Apelujemy o odstąpienie od decyzji o likwidacji Gimnazjum nr 13 w Bytomiu! 

Dobro naszych dzieci jest najważniejsze! 

Likwidacja szkoły ze 100 - letnią tradycją to śmierć części bogatej historii Miechowic! 

Rada Rodziców  
Gimnazjum nr 13 w Bytomiu 


