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                                                                                                      Gogolin, 28 kwietnia 2020 r. 

WA.152.1.2020.IŻ 
 
 
    

 

Rada Rodziców 

                    Liceum Ogólnokształcącego 

                                                              w Gogolinie 

 

 

    W związku ze złożoną w dniu 6 lutego 2020 r. petycją podpisaną przez przedstawicieli Rady 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie oraz 

przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie pragnę przedstawić Państwu 

stanowisko w przedmiotowej sprawie. Na obecnym etapie rozpatrywania różnych opcji 

związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem placówki nie podjęto żadnej decyzji  

o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie. Informacja podana do publicznej 

wiadomości i przekazana również Panu Maciejowi Sonikowi Staroście Krapkowickiemu 

dotyczyła określenia warunków zwrotnego przejęcia zadania przez Powiat Krapkowicki.  

W piśmie nie było mowy o likwidacji szkoły przez Gminę Gogolin, która prowadzi placówkę 

na podstawie zawartego z Powiatem Krapkowickim porozumienia z dnia 7 maja 2009 r.  

w sprawie przekazania Gminie Gogolin prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Gogolinie.  Sama możliwość wypowiedzenia porozumienia nie musi 

oznaczać, w mojej ocenie, konieczności likwidacji placówki, którą jako ustawowy organ 

prowadzący Powiat Krapkowicki może prowadzić na dotychczasowych warunkach. 

        W dniu 12 lutego 2020 r. na prośbę Samorządu Uczniowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Gogolinie spotkałem się z przedstawicielami tego społecznego organu, 

w którym brała udział matka jednej z uczennic oraz Pani Violeta Zajączkowska dyrektor szkoły. 

Przekazałem wówczas taką samą informację, że nie likwiduję szkoły, a jedną z rozważanych 

opcji są warunki rozwiązania porozumienia na prowadzenie szkoły z Powiatem Krapkowickim, 

dlatego obawy uczniów i rodziców dotyczące możliwości ukończenia szkoły nie znajdują 

żadnego uzasadnienia.  

      Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie zaprosiła mnie na spotkanie  

w dniu 5 marca 2020 r., w którym miał także uczestniczyć Starosta Krapkowicki, do tego 

spotkania jednak nie doszło nie z mojej winy, a ustalony nowy termin na 12 marca 2020 r.  
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nie mógł być zrealizowany, gdyż od tego dnia szkoła na mocy rozporządzenia MEN  z dnia 

 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 410, 492, 595 i 642) została zamknięta. Wyrażam nadzieję, że do spotkania dojdzie, jeśli 

czynniki zewnętrzne niezależne od żadnej ze stron na to pozwolą. Rozumiem niepokoje 

rodziców, dlatego mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by uczniowie nie musieli się 

obawiać, iż z dnia na dzień zostaną pozbawieni możliwości ukończenia szkoły.  

    Odnosząc się do Państwa argumentów pragnę podkreślić, że nigdy nie wątpiłem w jakość 

edukacji prowadzonej w tej szkole, znam wartość pracy zespołu nauczycielskiego na czele  

z Panią dyrektor Violetą Zajączkowską, zawsze doceniałem sukcesy uczniów, których także 

wielokrotnie nagradzałem. 

     Odpowiadając na prośbę autorów petycji, by zmienić podjętą decyzję informuję, iż decyzji 

o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie zmienić nie mogą z bardzo prozaicznego 

powodu, gdyż taka decyzje w ogóle nie została do tej pory podjęta. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie; 

2) Młodzieżowa Rada Miejska  w Gogolinie 

3) a/a     


