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	Przez ponad pięć lat budowania i funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Policach udało nam się stworzyć placówkę, na której wzorują się inne powstające tego typu szkoły w naszym kraju. Jednak ostatnie działania Zarządu Powiatu Polickiego, pomimo deklaracji w prasie o chęci utrzymania SMS w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, wskazują, że wizja Powiatu dotycząca funkcjonowania SMS  znacząco różni się od tej jaka przyświecała nam przy tworzeniu tej szkoły. Ogłaszając nowy nabór do SMS, musimy dać rodzicom jednoznaczną odpowiedź na stawiane przez nich pytania i złożyć konkretne deklaracje co do wysokości opłat, jakie będą ponosić przez czas trwania nauki w szkole oraz jak będzie zorganizowana praca treningowa. My, trenerzy pracujący w tej szkole, też jak najszybciej chcemy znać odpowiedź na kilka stawianych przez nas pytań, dotyczących przyszłości szkoły. Prosimy o jasną, rzeczową i szybką odpowiedź na piśmie na stawiane przez nas pytania. Czas nagli, ponieważ już dawno powinniśmy rozpocząć nowy nabór młodzieży do szkoły. Bez deklaracji Powiatu na piśmie boimy się obiecywania czegokolwiek rodzicom i uczniom.
Pytania:
Jaką Powiat przewiduje miesięczną odpłatność za internat i wyżywienie?
 Do tej pory wszyscy uczniowie wnosili stałą opłatę miesięczną wynoszącą 400 zł/miesiąc, bez względu na to, przez ile dni zamieszkiwali w internacie. Kwota ta ulegała pomniejszeniu tylko w przypadku ferii świątecznych i wakacji zimowych.
Jaką odpłatność za obóz sportowy będą ponosili rodzice naszych uczniów? Czy odwołać zrobioną już rezerwację miejsca na obóz sportowy?
Do tej pory rodzice płacili 400 zł za obóz sportowy. Cenę taką przyjęliśmy dlatego, że młodzież ucząca się  w naszej szkole rekrutuje się przede wszystkim z biednych środowisk wiejskich i małych miast. Odpłatność tę rozkładaliśmy rodzicom na raty, aby nie kumulować wydatków tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nie chcemy aby programowy obóz sportowy  stał się przywilejem tylko dzieci bogatych rodziców. Tych stać, aby wysłać swoje pociechy na atrakcyjne wakacje z biurami podróży.
W jak dużych grupach ćwiczeniowych będą trenowały nasze zawodniczki i ilu trenerów będzie prowadziło jedną grupę?
W grupach sportowych profesjonalnych i w SMS PZPS w Sosnowcu pracuje po dwóch trenerów z każdą 15 – 16 osobową grupą. W naszej szkole, ze względów oszczędnościowych, do tej pory pracowaliśmy w ten sposób, że jeden trener przypadał na 12 – 15 zawodniczek.
Czy przewidujemy nabór młodzieży do 3 klasy gimnazjum?
Aby się dostosować do naboru, jaki robi SMS PZPS Sosnowiec, który rozpoczyna naukę w szkole od 3 klasy gimnazjum i organizuje specjalne ogólnopolskie testy i turniej dla młodzieży z drugich klas gimnazjum, my również nieoficjalnie zrobiliśmy nabór kilku uczennic do 3 klasy Gimnazjum nr 6. Wykorzystaliśmy fakt, że część uczniów klas niemieckojęzycznych jeździ do Loecknitz i klasy są mało liczne. Uznając poziom sportowy naszej szkoły, PZPS wyraził zgodę na to, abyśmy wykorzystali bazę adresową zrobioną podczas ww. testów i wysłali pisemne zaproszenie do nauki w naszej szkole. Dwa lata temu z takiego zaproszenia skorzystało 9 uczennic, a w tym roku 14.
Czy, tak jak dotychczas, znajdą się pieniądze na to, aby uczennice SMS Police uczestniczyły w rozgrywkach państwowych II i III ligi kobiet oraz rozgrywkach SALPS?
Na jakich warunkach finansowych i na jakich umowach zostaną w przyszłym roku zatrudnieni fizjoterapeuci i lekarze?
Dotychczas pracowali w oparciu o umowy zlecenia. Przyjęliśmy, że jeden fizjoterapeuta przypada na ok. 30 uczennic i zarabia netto 2200 zł/miesiąc. Aby mieć zawsze do dyspozycji lekarza sportowego, zatrudniliśmy 2 lekarzy, którzy obsługują nas zamiennie za pensję netto 1000 zł/miesiąc dla każdego.
Za jakie wynagrodzenie i w oparciu o jaką umowę w przyszłym roku szkolnym będą pracować trenerzy w SMS Police?
Ilu trenerów zostanie zatrudnionych w SMS Police w przyszłym roku szkolnym i na jaki okres zostanie z nimi podpisana umowa?
Czy Powiat wyrazi zgodę na utworzenie Gimnazjum  Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach?
Zmiana taka pozwoliłaby nam na prowadzenie klas Mistrzostwa Sportowego (podwójna subwencja oświatowa) z klasami ogólnymi, językowymi, wojskowymi itp.(pojedyncza subwencja) zarówno na poziomie Liceum jak i Gimnazjum. Prowadzenie Szkół Mistrzostwa Sportowego na poziomie gimnazjum i liceum zgodnie z ustawą należy do zadań Powiatu (rozwiązuje to problem gimnazjum językowego na linii Gmina – Powiat bez żadnych strat dla obu stron, ponieważ dziewczęta grające w siatkówkę są w większości spoza Polic).
Czy zostanie podpisany aneks do porozumienia z PZPS dotyczący kontynuowania projektu SOS?

Termin podpisania aneksu z PZPS minął. Powiat Policki nie podpisał aneksu, który mówi o przedłużeniu realizacji projektu.


Do wiadomości:
Radni Powiatu Polickiego
Trenerzy SMS Police							             Police, 18.03.2013r.

Dodatkowa informacja o przebiegu współpracy między Zarządem Powiatu Polickiego a Szkołą Mistrzostwa Sportowego
dla zainteresowanych Radnych Powiatu Polickiego.

	Jesteśmy bardzo zaniepokojeni działaniami Zarządu Powiatu Polickiego, dotyczącymi funkcjonowania naszej szkoły. Z jednej strony czytamy w prasie artykuł mówiący o tym, że Powiat Policki chce utrzymać szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół im Ignacego Łukasiewicza, a z drugiej strony działania Zarządu ewidentnie uderzają w szkołę i trenerów w niej pracujących.
Aby nie być gołosłownym, pozwolimy sobie przytoczyć kilka przykładów takiego szkodliwego działania wobec nas i szkoły:

	Wrzesień 2012rok - wracamy z programowego obozu sportowego uczniów naszej szkoły z Karpacza i dowiadujemy się, że przy 64 uczennicach Zarząd Powiatu uważa, że w szkole powinno być zatrudnionych tylko 2 trenerów. (po 32 uczennice na każdego).

Taka decyzja pokazuje, że Zarząd nie orientuje się,  jak wygląda nasza praca:
- jak powinno się profesjonalnie uprawiać sport,
- nie widzi różnicy pomiędzy zajęciami wf w szkole, a treningami w Szkole Mistrzostwa Sportowego,
- nie przywiązuje wagi do planowania zatrudnienia w szkole i do przestrzegania terminów roszad kadrowych,
- nie czuje żadnego zobowiązania wobec rodziców, którzy nam zaufali, powierzając swoje dziecko do nauki w SMS.

	Na sesji Rady Powiatu podaje publicznie nieprawdziwy koszt rocznego utrzymania SMS, podając, że Powiat Policki dopłaca do SMS 350 tys. złoty rocznie, gdy według naszych wyliczeń, zrobionych w oparciu o konkretne faktury, wychodzi, że SMS, bilansując swoje wpływy i wydatki ma nadwyżkę ok. 150 tys. złoty. Oczywiście, zastrzegaliśmy się, że nasze wyliczenia mogą nie uwzględniać jakiegoś kosztu dodatkowo ujętego przez Powiat, ale różnica w wyliczeniach naszych i Powiatu nie może wynosić aż 500 tys. złoty przy całkowitym budżecie SMS 1mln 200 tys. złoty.


	Dowiadujemy się na sesji, że forma zatrudnienia trenerów jest zła i po 6 latach funkcjonowania szkoły zmieniamy sposób zatrudnienia na taki, który w skali roku jest droższy dla szkoły o ok. 80 tys. złoty.


	Trenerzy we wrześniu 2012r. nie otrzymali żadnego wynagrodzenia za pracę, a od 1 października do końca listopada otrzymywali tylko około 40% dotychczasowego miesięcznego wynagrodzenia. Dopiero pod koniec listopada wyrównano nam wynagrodzenie do poziomu, który nie zmienił się od 2007r.


	W styczniu 2013  Pani Dyrektor nie otrzymuje zgody na podpisanie umów zleceń z trenerami (wyrównanie etatu nauczyciela kontraktowego 1600 zł netto do ustalonych wcześniej 4tys. zł netto), co skutkuje wypłatą tylko części wynagrodzenia za miesiąc styczeń.


	Ostatecznie w lutym Pani Dyrektor dostaje zgodę Powiatu na podpisanie umów z trenerami, ale umowy są tylko do końca czerwca, co w kontekście dotychczasowych działań Powiatu nie daje nam poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Dotychczas nie ma też zgody na utrzymanie wynagrodzenia rehabilitantów na poziomie niezbędnym dla prowadzenia odnowy biologicznej i rehabilitacji dla zwiększonej, w porównaniu z poprzednimi latami, liczby dziewcząt. Wynagrodzenie wg Zarządu ma pozostać  na poziomie zawartym w tabeli przedstawionej przez Leszka Piaseckiego na sesji Rady Powiatu. (ustalenia z dyrekcją wynosiły 2,2 tys. netto, a Piasecki w tabelę omyłkowo wpisał 2 tys.).


	Przełom lutego i marca 2013 – decyzja o zmniejszeniu naszych umów- zleceń o pieniądze, jakie udało nam się uzyskać z PZPS za udział w programie Szkolnych Ośrodków Siatkarskich. Dzięki naszym staraniom nasza Szkoła  i Gimnazjum nr 3 w Policach zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Programu SOS. Dzięki temu udziałowi nasza Szkoła i G3 w Policach otrzymały sprzęt sportowy i multimedialny na kwotę ok. 80 tys. zł ( dla każdej ze szkół). Za to działanie Powiat chce nas ukarać obniżką naszych pensji.


	Przełom lutego i marca 2013r. - odpowiedź odmowna na nasze pismo z propozycją powołania Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie Gimnazjum. Dodatkowo Pani Dyrektor otrzymała zakaz zrobienia uzupełniającego naboru dzieci do klasy 3 Gimnazjum (klasa niemieckojęzyczna). Dwa lata temu udało nam się do klasy niemieckojęzycznej (uszczuplonej przez wyjazd dzieci do Loecknitz ) dobrać 9 usportowionych uczennic z różnych stron kraju, które po roku nauki i treningów w naszej szkole zostały uczennicami naszego liceum. W tym roku szkolnym takich dziewcząt w 3 klasie gimnazjum mamy 14. Czemu ma służyć ten zakaz, jeśli dotychczasowe nasze doświadczenia mówią, że to jest opłacalne i służy rozwojowi szkoły. Raczej powinniśmy iść w kierunku uruchomienia dodatkowo klasy 1 i 2. Tym bardziej, że powołanie SMS zarówno na poziomie liceum, jak i gimnazjum, wg Ustawy, jest w gestii Powiatu.


	Dowiedzieliśmy się również, że w tym roku odpłatność rodziców  za obóz sportowy ma wynosić 100%. (dotychczas ok. 50%= 400 zł rozłożone na raty do końca roku). Taka decyzja powoduje, że programowy obóz sportowy będzie osiągalny tylko dla zamożnej części naszych uczennic. Ponieważ obecnie sportem zajmują się dzieci z rodzin uboższych, ze środowisk wiejskich i małych miejscowości, dlatego, aby nie tworzyć sytuacji trudnych, będziemy musieli obóz odwołać.


Z przykrością stwierdzamy, że w nieznanych nam okolicznościach została odwołana wizyta Pani Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy, która była zaplanowana na 18 marca o godz. 15.30. Pani Minister chciała zobaczyć, jak wygląda najlepsza tego typu szkoła w Polsce. W dzień wizyty rano, na spotkaniu Starosty Polickiego z Wojewodą i Panią Minister, podjęto decyzję o wykreśleniu naszej szkoły z programu wizyty, zaprzepaszczając możliwość promocji szkoły i jej obiektów (pomimo że szkoła posiadała pisemną zgodę kierownika budowy hali sportowej na zwiedzanie ).

	Zarząd Powiatu, a konkretnie Pani Wicestarosta Anna Rybakiewicz nie chce z nami rozmawiać. Wielokrotnie prosiliśmy o spotkanie, aby przedstawić nasze argumenty. Niestety, bezskutecznie.

	Na dzień dzisiejszy pozostaje nam porozumiewanie się z Zarządem Powiatu tylko za pomocą pism i mediów publicznych. Szkoda, ponieważ szum medialny wokół szkoły nikomu nie służy. Wizerunek SMS Police w Polsce dużo na tym traci. Rodzice dzwonią do nas z niepokojem, pytając,  czy los szkoły i nasza praca w niej są zagrożone? Nikt nie wyśle swojego dziecka do szkoły, w której nie będzie odpowiednich warunków do pogodzenia uprawiania sportu z nauką na odpowiednio wysokim poziomie. Nie bez znaczenia dla rodziców jest to, kto z ich dziećmi będzie miał zajęcia treningowe. Nawet najlepszy nauczyciel wf bez dorobku sportowego nie spełni oczekiwań uczniów i ich rodziców. 


Do tej pory dla wszystkich w Polsce byliśmy wzorem współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a szkołą. Wiele miast próbuje nas naśladować i po wykonaniu analizy finansowej (podwójna subwencja oświatowa) otwiera szkoły mistrzostwa sportowego u siebie. Najbliższym przykładem w naszym województwie jest Świnoujście, które, wzorując się na nas,  otworzyło Liceum Mistrzostwa Sportowego dla chłopców, a od ubiegłego roku rozszerzyło swoją działalność o Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. W tym roku SMS na poziomie gimnazjum otwiera ją Stargard Szczeciński i Wałcz.
 Jak to jest, że im się to opłaci, a naszemu Powiatowi pomimo naszych wyliczeń, nie? 


