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Zbliża się okres planowania przez rodziców opieki dla dzieci w czasie ferii zimowych.
Wiem, że co roku samorząd elbląski podejmuje działania, w ramach których organizuje
półzimowiska w elbląskich szkołach. Wiem też, że co roku działania te są
niewystarczające w stosunku do zgłaszanych przez rodziców potrzeb.
Problem w szczególności dotyka rodzin, w których dwoje rodziców pracuje. Dzieci
z rodzin objętych pomocą MOPS, w których jedno albo i dwoje rodziców nie pracuje
(mogą zapewnić opiekę swoim dzieciom) są w tym systemie uprzywilejowane – takie
rodziny w pierwszej kolejności otrzymują karty na półzimowiska i półkolonie.
Przygotowanych dla dzieci miejsc jest jednak zawsze za mało. Podobnie jest z ofertą
letniego wypoczynku, gdzie kolejki rodziców tworzą się pod szkołami od godziny 6 rano.
Każdorazowo kilkadziesiąt osób odchodzi z kwitkiem. Dla rodziców posiadających dwoje
lub więcej dzieci, które muszą zapewnić opiekę przez dwa miesiące wakacji wspomaganie
się tylko ofertami komercyjnymi jest znaczącym obciążeniem rodzinnych budżetów.
Oferta szkół powinna być dostosowana do faktycznego zapotrzebowania i poprzedzona
wcześniejszym rozeznaniem potrzeb. Do takiej diagnozy i określenia faktycznego
zapotrzebowania na półzimowiska i półkolonie organizowane w szkołach można
wykorzystać funkcjonujący w naszym mieście e-dziennik. Wykorzystując to proste
narzędzie, poprzez wysłanie do rodziców zapytania o deklarację chęci udziału dziecka
w wypoczynku organizowanym w szkole, w ciągu tygodnia szkoła jest w stanie ustalić
realne potrzeby. Dotyczy to także tych dzieci, które uczą się w naszym mieście
w Państwowej Szkole Muzycznej, szkołach katolickich, Zespole Szkół Akademickich.
Moje pytania:
1. Czy w tym roku będą organizowane w szkołach półzimowiska dla dzieci oraz inna
oferta zajęć dla dzieci spędzających ferie w mieście?
2. W jaki sposób przygotowywana jest oferta, przede wszystkim ustalenie ilości miejsc
dla dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych?
3. Czy określenie ilości miejsc na półzimowiska jest faktyczną odpowiedzią na
zapotrzebowanie i odbywa się na podstawie zdiagnozowanych potrzeb??

