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Na podstawie arL 2 ust, 1 ustawy z dnia iPlipca-2014ur.:;Ojpejycjach (Dz.U. 2014 poz. 

1195) wnosimy w interesie publicznym petycję w sprawie Zespołu Szkól Elektrycznych

w Kielcach.

Pan Wojciech Lubawski 

Prezydent Miasta Kielce

Pan Kazimierz Mądzik 
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo!
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My, niżej podpisani z dużym niepokojem obserwujemy działania Pana Prezydenta 
Miasta Kielce oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w stosunku do Zespołu Szkół 

Elektrycznych w Kielcach (ZSE). „Elektryk” jest jedną z najlepszych szkół zawodowych 

w regionie, do której uczęszcza ponad 1000 uczniów. W interesie nas wszystkich jest, 

aby młodzież mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia nauczycieli, mających wysokie 

kompetencje. Zaangażowanie, podnoszenie swoich kwalifikacji, umiejętność zespołowego 

działania i ich chęć bycia najlepszym to efekt sprawnego kierowania pracą nauczycieli 

i odpowiednia motywacja. Tak właśnie było dotychczas, gdy szkołą kierowała Pani Dyrektor 

Aleksandra Szulc.

Niezrozumiałym jest więc dla nas stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 

który nie zgadza się na powołanie dotychczasowej Pani Dyrektor - Aleksandry Szulc 

na następną kadencję. Kielecki „Elektryk” przez 10 ostatnich lat, pod kierownictwem Pani 

Aleksandry Szulc prężnie się rozwijał. Placówka może poszczycić się jednym z najwyższych 

wyników maturalnych wśród szkół zawodowych w regionie oraz wysokim poziomem 

prowadzonego naboru, co dowodzi, że młodzież chce się uczyć w „Elektryku”. Szkoła bierze 

udział w wielu europejskich projektach, dzięki czemu uczniowie mają szanse odbywania 

zagranicznych praktyk, między innymi w Hiszpanii, Portugalii czy Niemczech.
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Stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jest dla nas niezrozumiałe tym 

bardziej, że Pani Dyrektor Aleksandra Szulc w czasie swojej 10-letniej kadencji nie otrzymała 

negatywnej oceny pracy. Sądzimy zatem, że ani Kurator Oświaty ani Prezydent Miasta Kielce 

nie mieli zastrzeżeń do przyjętego modelu prowadzenia szkoły. Chcemy wiedzieć, jakimi 

przesłankami kierują się Pan Kurator Oświaty oraz Pan Prezydent Miasta Kielce rezygnując 

z dotychczasowej pracy i doświadczenia w kierowaniu szkołą przez Panią Dyrektor. W jaki 

sposób nowa koncepcja funkcjonowania szkoły przyczyni się do poprawienia jakości 

kształcenia naszej młodzieży?

Warto również nadmienić, że Pani Dyrektor Aleksandra Szulc startując w tegorocznym 

konkursie na stanowisko dyrektora ZSE otrzymała pozytywną opinię ze strony Rady 

Nauczycieli oraz Rodziców uczniów szkoły.

Niepokoi nas również sposób powołania nowego dyrektora placówki. W normalnym 

trybie nazwisko osoby, której zadaniem będzie kierowanie pracą szkoły jest już znane 

pod koniec maja. Natomiast w tym przypadku na kilka dni przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, jedynie z doniesień medialnych wiemy, kto zostanie nowym dyrektorem, jednak 

cały czas brakuje oficjalnego mianowania. Naszym celem nie jest ocenianie osoby 

proponowanej na stanowisko dyrektora ZSE, ale pragniemy zaznaczyć, że nie powinniśmy 

działać na szkodę młodzieży, a niestety taka późna nominacja z pewnością niekorzystnie 

wpłynie na funkcjonowanie szkoły.

Apelujemy do Pana Prezydenta Miasta Kielce o podjęcie decyzji, która przede 

wszystkim będzie miała na uwadze dobro uczącej się młodzieży. Uważamy, że w oświacie 

najważniejsze są doświadczenie oraz kompetencje.

W załączeniu do petycji znajdują się listy z podpisami nauczycieli, byłych uczniów 

i sympatyków szkoły oraz mieszkańców Kielc.

Do wiadomości:

- Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Z poważaniem




