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Uchwała  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Józefosławiu  

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

w sprawie przebudowy ulicy Kameralnej i Spacerowej w 
Józefosławiu oraz propozycji likwidacji ogrodzenia wokół Szkoły 

Podstawowej i zagospodarowania terenu szkoły. 

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe (Dz. U. 2017.59 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 regulaminu Rady 

Rodziców Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu Rada 

Rodziców: 

1. Nie wyraża zgody na likwidację ogrodzenia wokół szkoły tj. od wejścia A do 

wejścia B przy ul. Spacerowej. 

2. Nie wyraża zgody na przeniesienie przystanku autobusowego z 

dotychczasowej bezpiecznej lokalizacji tj. przy rondzie  Kameralna – 

Spacerowa – a jeżeli nie jest to możliwe z powodu autobusu linii 739, to 

zlikwidowanie na ul. Kameralnej przystanku dla tej linii i wyznaczenie dla niej 

przystanków na ul. Wilanowskiej i ul. Cyraneczki, natomiast w obecnej 

lokalizacji pozostawienie przystanku tylko dla linii L. 

3. Domaga się realizacji ustaleń z września 2018 roku, z ówczesnymi zastępcami 

Burmistrza Panem Danielem Putkiewiczem i Panią Hanną Kułakowską 

Michalak, że Rada Rodziców będzie brała udział w zagospodarowaniu terenu 

szkoły a w szczególności, rozmieszczeniu placu zabaw, sadzeniu drzew, 

rozmieszczeniu stojaków na rowery od ulicy Spacerowej dla najmłodszych 

uczniów. 

4. Domaga się: 

⎯ zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej L39 oraz dodanie 

dodatkowej linii L obejmującą inny obszar Józefosławia ale również 

dojeżdżającego do przystanku przy szkole. 
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⎯ ustalenie jednokierunkowego kierunku jazdy na ulicy Spacerowej od 

ronda Julianowska Kameralna do wjazdu na teren szkoły i 

dwukierunkowego od wjazdu na teren szkoły w kierunku ulicy Działkowej. 

⎯ przestawienie stacji transformatorowej na teren przebudowywanego 

parkingu przy ulicy Kameralnej, 

⎯ rozpoczęcie przebudowy parkingu przy ul. Kameralnej w okresie letnim – 

wakacyjnym. 

5. Uchwałę przedstawić wszystkim rodzicom do zaopiniowania. 

 

Uzasadnienie  

Na wstępie należy podnieść, że obecna Rada Rodziców podtrzymuje 

zastrzeżenia poprzednich Rad Rodziców w zakresie rozwiązań przyjętych przy 

przebudowie drogi Spacerowej i Kameralnej. Poprzednie Rady Rodziców 

wspólnie z mieszkańcami i dyrekcją szkoły sprzeciwiały się likwidacji ogrodzenia 

szkoły, jak również przeniesienia przystanku autobusowego z ronda przy Szkole 

na ulicę Kameralną. Takie zmiany zaproponowali przedstawiciele Gminy już w 

2016 roku, jednak ówczesny Burmistrz Zdzisław Lis uwzględnił nasze wnioski i 

nie przeniósł przystanku na ulicę Kameralną. Jeszcze w tym samym roku został 

utworzony projekt przebudowy ulicy Spacerowej i Kameralnej, który jednak nie 

uwzględnił naszych uwag dotyczących umiejscowienia przystanku. Projekt 

został przygotowany przez firmę, która jako jedyna zgłosiła się do przetargu i 

została od razu zaakceptowana. Pomimo, że przedłożono 4 warianty 

przebudowy dróg zarówno ówczesna Rada Rodziców, jak mieszkańcy krytycznie 

podeszli do przedstawionych propozycji. Generalnie propozycje rodziców i 

mieszkańców dotyczyły połączenia przedstawionych wariantów i wypracowanie 

jednego. Jednak pomimo wielu spotkań i rozmów praktycznie żadne wnioski 

Rady czy mieszkańców nie zostały uwzględnione. Z przykrością należy 

odnotować wrażenie, że przedstawiciele Gminy w ogóle nie uwzględniają  opinii 

mieszkańców Józefosławia, w tym rodziców uczniów naszej szkoły. 
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W lipcu 2018 roku Burmistrz Zdzisław Lis w odpowiedzi na pismo 

Przewodniczącego Rady Rodziców poinformował rodziców m. in. że nie jest 

prawdą jakoby szkoła od strony ulicy Julianowskiej została pozbawiona 

ogrodzenia. Zapewnił, że nawet na czas przebudowy drogi ogrodzenie zostanie 

umiejscowione na docelowym miejscu czyli na linii usuwanych drzew. 

Obecnie trwa przebudowa drogi Spacerowej i Kameralnej oraz budowa 

ronda. Ponownie wrócił temat likwidacji ogrodzenia szkoły od strony wejść A i 

B. Tym razem jednak oficjalnie przedstawiciele Gminy Piaseczno zaproponowali 

likwidację ogrodzenia Szkoły przy ulicy Spacerowej od wejścia A do wejścia B 

włącznie. 

Mając powyższe na uwadze Rada Rodziców stanowczo i definitywnie nie 

wyraża zgody na takie rozwiązanie. W ocenie Rady  ogrodzenie wokół szkoły 

jest istotne nie tylko ze względu na wymogi prawne określone w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

- Dz. U. nr 6. poz. 69 z dnia 22 stycznia 2003 r., ale także z uwagi na rolę jaką 

spełnia w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Należy pamiętać, że wejście A i B 

są to wejścia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Ogrodzenie szkoły w 

okolicach wejścia A i B jest buforem dla uczniów przed ruchem samochodowym, 

który odbywa się zarówno na ul. Kameralnej jak i Spacerowej. Ogrodzenie szkoły 

to również utrudnienie wejścia oraz przebywania osób nieuprawnionych, których 

zamiary mogą mieć różny charakter, również przestępczy. Ogrodzenie terenu 

szkoły to utworzenie specjalnej enklawy, po której uczniowie czy to w czasie 

przerw czy  zajęć z wychowania fizycznego mogą bezpiecznie poruszać się. 

Należy również pamiętać, że zarówno wejście A, jak i B to wyjścia ewakuacyjne 

dla uczniów i kadry szkoły na wypadek różnego rodzaju zdarzeń czy 

niebezpieczeństw, zaś droga przy ogrodzeniu to teren przez, który uczniowie 

bezpiecznie przemieszczą się do miejsca zbiórki. 

Wskazane uwagi w sposób jednoznaczny wskazują, że nie tylko z 

powodów prawnych ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa nie 
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mamy prawa wyrazić zgody na likwidację ogrodzenia. Na marginesie należy 

podnieść, że zdumiewa brak refleksji w tym zakresie urzędników na których 

przecież spoczywa szczególny obowiązek znajomości i przestrzegania przepisów 

prawa a w tym przypadku również dbania o bezpieczeństwo uczniów. 

Rada Rodziców apeluje o włączenie rodziców – wyznaczonych 

przedstawicieli Rady Rodziców, do zespołu planującego zagospodarowanie 

terenu szkoły. Apel ten jest zgodny z wcześniejszym stanowiskiem zarówno 

obecnego Pana Burmistrza, jak i Pani Wiceburmistrz, w którym uznali, że w 

sprawie zagospodarowania terenu w szkole oraz wokół szkoły prawo głosu będą 

mieli rodzice. W ocenie Rady Rodziców, zasadnym więc jest włączenie rodziców 

do prac m. in. w zakresie planowania przeniesienia placu zabaw, rozmieszczenia 

stojaków na rowery na terenie szkoły pomiędzy wejściem A i B, jak również 

planowanym sadzeniem drzew i krzewów. 

Z uzyskanych informacji wynika, że przyrządy z placu zabaw (obecnie 

umiejscowionego od ul. Spacerowej) przenoszone mają być bez konsultacji z 

Radą na miejsce już istniejącego (przy wejściu C). Decyzja ta budzi poważne 

wątpliwości, albowiem przyrządy z dwóch placów zostaną ścieśnione na jednym, 

co nie będzie bezpieczne dla przebywających tam dzieci. Skumulowanie tylu 

uczniów na jednym placu będzie poważnym zagrożeniem dla ich 

bezpieczeństwa. Drugi plac był założony właśnie dlatego, że na tym pierwszym 

było ciasno i tym samy mniej bezpiecznie. Zasadnym byłoby więc powiększenie 

placu przy wejściu C albo zlokalizowanie drugiego placu w innym miejscu np. w 

okolicach małej sali gimnastycznej. W tym zakresie Rada ma nadzieję, że 

obiecane przeniesienie placu nie było tylko i wyłącznie fikcją wyborczą.  

W związku z ustaleniami dotyczącymi ewentualnego przesunięcia 

przystanku linii autobusowej „739” z ulicy Kameralnej na ul. Cyraneczki lub ul. 

Wilamowską Rada nie wyraża zgody na przeniesienie przystanku autobusowego 

z dotychczasowej bezpiecznej lokalizacji tj. przy rondzie  Kameralna – 

Spacerowa na ul. Kameralną. Przystanek ten będzie przeznaczony tylko i 

wyłącznie dla linii autobusowej L39 i nowo dodanej linii L. Rada Rodziców 
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przypomina, że jedynym argumentem, który decydował o przesunięciu 

przystanku na ul. Kameralną był fakt, że duże autobusy linii „739” nie zmieszczą 

się na obecnym przystanku. Wobec tego, że obecnie proponuje się aby linia 

„739” miała swój przystanek na ul Cyraneczki i ul. Wilanowskiej to zasadnym 

jest pozostawienie przystanku w obecnym miejscu, zwłaszcza że byłby on 

przeznaczony na małe autobusy linii „L” . Zasadnym jest również zwiększenie 

częstotliwości kursów autobusów linii „L39”, jak również dodanie dodatkowej 

linii autobusowej „L” albo zmianę trasy linii „L39” pozwalającą na skorzystanie z 

niej przez większą ilość uczniów i mieszkańców Józefosławia. 

Rada Rodziców ponownie zwraca uwagę, że przeniesienie przystanku na 

ulicę Kameralną jest niewłaściwe i zagraża bezpieczeństwu osób korzystających 

z komunikacji ZTM a w szczególności naszym dzieciom. Przystanek na ul. 

Kameralnej ma być ulokowany bezpośrednio przy ulicy, bez zatoczki, na 

chodniku, którego szerokość 4 metry nie jest imponująca, mając na uwadze, że 

będzie tam postawiona wiata oraz ławki. Na tak wąskiej przestrzeni z autobusu 

wysiada lub też na niego oczekuje około 30 do 50 uczniów. Należy pamiętać, że 

tak umiejscowione przystanki uniemożliwiają ruch pieszych albowiem piesi 

muszą wychodzić na ulicę lub przepychać się z oczekującymi na autobus, przez 

co stwarza się realne zagrożenia życia dla obu tych grup. 

W opinii Rady Rodziców ruch na ulicy Spacerowej od ronda do wjazdu do 

Szkoły powinien być jednokierunkowy. Natomiast od bramy wjazdowej w 

kierunku ul. Jerzyka czy ul. Działkowej ruch powinien być dwukierunkowy. Takie 

rozwiązanie upłynni ruch pojazdów zarówno na rondzie, jak i w kierunku 

Działkowej a jednocześnie umożliwi płynny wjazd do szkoły od strony ul. Jerzyka 

czy Działkowej. Ponadto miejsca parkingowe na ulicy Spacerowej na wysokości 

szkoły zostaną zachowane. Rozwiązania te pozytywnie wpłyną również na ruch 

na innych ulicach dojazdowych do Szkoły. 

 W ocenie Rady przebudowa parkingu przy ul. Kameralnej powinna 

rozpocząć się w okresie letnim – wakacyjnym. Niewątpliwie fakt przebudowy 

drogi wokół szkoły w okresie roku szkolnego nie jest niczym wyjątkowym, 
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chociaż z pewnością utrudniającym dojazd do szkoły jak i funkcjonowanie samej 

szkoły. W ocenie Rady Rodziców konieczność rozpoczęcia przebudowy parkingu 

w okresie wakacyjnym wynika m. in. z faktu, że jest to szczególny rok dla szkół 

podstawowych. Przeprowadzenie egzaminów końcowych w miesiącu kwietniu 

dla uczniów gimnazjów i VIII klas szkół podstawowych będzie bardzo dużym 

wyzwaniem. Niewątpliwie sama budowa będzie wpływać dezorganizująco nie 

tylko na rodziców dowożących swoje dzieci ale również a niewątpliwie przede 

wszystkim na uczniów. 

Rada Rodziców domaga się również realizacji ustaleń z września 2018 

roku w sprawie przesunięcia stacji transformatorowej na teren 

przebudowywanego parkingu. W ocenie Rady Rodziców propozycja przesunięcia 

stacji tylko o kilka metrów nie została prawidłowo przemyślana. Rozsądnym, ze 

względów bezpieczeństwa jak i względów estetycznych jest umiejscowienie 

stacji po stronie parkingu. 

Rada postanowiła przedstawić treść uchwały rodzicom Szkoły w celu 

zaopiniowania jej treści. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

 

                                        Piotr Raczkowski  


