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Wójt Gminy Augustów
Przewodniczący Rady Gminy
Urząd Gminy Augustów ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów

Petycja w sprawie budowy Placu Zabaw
w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Janowce
(budynek gimnazjum)
Zwracamy się do Wójta Gminy Augustów i Przewodniczącego Rady Gminy Augustów o
wybudowanie nowego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw w Janowce dla dzieci przy
Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej, w budynku byłego gimnazjum w Janowce.
Pragniemy przypomnieć, iż prawo każdego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji
możemy przeczytać, że uznaje się prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz
uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych - tym samym zabawę określono jako
jeden z integralnych elementów składających się na dzieciństwo.
Z uwagi na przekształcenie Gimnazjum na Szkołę Podstawową i przeniesienie Oddziału
Przedszkolnego do budynku gimnazjum, dzieci nie mają możliwości spędzania aktywnego
czasu wolnego na powietrzu, ponieważ szkoła w/w nie posiada placu zabaw. W tym budynku
mieści się również Zespół Wychowania Przedszkolnego, który istnieje już parę lat. Dzieci
przebywające w przedszkolu nie mają możliwości pobawić się na placu zabaw, dlatego
większość czasu spędzają w pomieszczeniu zamkniętym- w klasie.
Oddział Przedszkolny posiada jedną wychowawczynię, dlatego dzieci nie mogą się
przemieszczać do starego budynku Szkoły Podstawowej, gdzie znajduje się plac zabaw. Ze
względu na to , iż dzieci powinni przebywać jedną godzinę dziennie na powietrzu w czasie

pobytu w szkole, my jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci miały możliwość spędzania
aktywnie czasu na podwórku.
Droga z Gimnazjum do Szkoły Podstawowej jest bardzo niebezpieczna. Nie ma barierek
zabezpieczających, oddzielających chodnik od ulicy. Kierowcy nie stosują się do znaków
ostrzegawczych ograniczających prędkość przy szkole.
Jest miejsce na Plac Zabaw z tyłu budynku dawnego gimnazjum, które jest nieużytkowane,
ale jest utwardzone, idealnie pod zagospodarowanie na plac zabaw.
Naszym celem, jako rodziców i osób, którym leży na sercu dobro najmłodszych , jest
uzyskanie wsparcia lokalnych władz dla inicjatywy zmierzającej do zapewnienia warunków
aktywnej i bezpiecznej zabawy dla wszystkich uczących się w tej szkole dzieci.
Uważamy, że przy istnieniu możliwości częściowego sfinansowania budowy placu z
różnych źródeł (np. funduszy unijnych), taki plac zabaw powinien powstać w drugim
budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janowce jak najszybciej. Należy
pamiętać , że dzieci szybko rosną i nie możemy czekać na plac zabaw kilka lat.
Wierzymy , że Pan Wójt jak i Przewodniczący Rady Gminy uczynią wszystko co w ich
mocy, aby pomóc w stworzeniu Placu Zabaw. Bardzo prosimy, w imieniu naszych dzieci i
własnym, stwórzmy coś niepowtarzalnego i pokażmy, że potrafimy o nasze dzieci należycie
zadbać. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i jak najszybszą odpowiedź na naszą
petycję.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Dzieci Szkoły Podstawowej im.
Armii
Krajowej w Janówce jak i własnym
- Rodzice

Załączniki:
- lista osób popierający petycję.
- zdjęcia miejsca na plac zabaw

