Grupa rodziców wedtug
załączonej listy

Do
Przewodniczącego
oraz Cz|onków Rady
Gminy Fałków
Ul. Zamkowa la
26.260 Fałków

PETYCJA
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Państwa o utworzenie przedszko|a 8-godzinllego dla naszych dzieci.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat ( art.3l-[Wychowanie

przedszkolne] - Prawo oświatowe.
Kierujemy do Państwa niniejsz4 petycję w kwestii niezwykle waznej dla przedszkolaków,
ale i pozostałych mieszkańców gminy Fatków' Chodzi o utworzęnie przedszkola
ośrrliogodzinnego z petnym r,vyzyrvieniern dla dzieci r,v wieku od 3 do 6 lat.
Przedszkole, które zostato utworzone przez gntinę przy Publicznej Szkole Podstaw.orł,e.j w
Fatkowie orazprzy Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnieiest czynne od godziny 7'" do
godziny l2,u' Sprawqbardzo waznę jest fakt,iŻ w przypadku, gdy rodzice praotrią,
nie są w stanię odbierać dzieci w tych godzinach' dlatego potrzebujemy przedszkola, ktÓre
zapewni opiekę wszystkim dzieciom, a nie ty|ko d|a rodziców niepracuj4cych. Problem ten
nasilał się juz od kilku lat, kiedy to proje|<ty przedszkolne z wykorzystaniem środków uniinych
pozyskanych przez gminę, kontynuowane w drugim rol<u trwania projektu. były ograniczane do
minimum określonym przez uPo.
Fakt ten uwazamy za krlywdz4cy'^Prosimy o prowad zenie przedszkola iv pełnym
uu
uu
wymiarze godzin od 7 do l5uu lrrb od 8 do 16uu' co pozwoiitoby rodzicom na spokojną pracę
poza dolrretn i odbiór dzieci po zakończorrych zajęciach,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszą petycją i przychylne jej rozpatrzenie.
Wyrażam przekonanie' ze opieka iedukacja przedszkolna.iest dIa gminy jednym zwaŻnie.iszych,
celów priorytetorvych' Chodzi przecieŻ o najniłodsze dzieci, ktÓre są przyszłościqgminv.
Proponowane przez nas rozwiązanię moze zaperł,nió naSZym clzięciom opiekę na naIezytynr
poziomie. Wszystkim nam zaleŻy na tym, aby wychowanie przedszkolne i kształcerlie dzięci w
naszej gminie osiągało coraz WyZSzy poziom i odbywało się rv godziwych warunkach.
Szybkie podjęcie działań zda.|e się być nieunil<nione.
Nzlam nadzieję' Że doceniq Państwo nasze Starania. prawo do dbałościo lvspóln1,
interes rodzicólv. a tyln Sam)'nl o dobrcl dzieci.
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