Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/2/2018
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
z dnia 18.01.2018 roku
Opinia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania ws. projektu
uchwały (PU 1222/18) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie
dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja wraz z
wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima
Lelewela w Poznaniu" dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr
konkursu: RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17).
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały
opiniuje go pozytywnie.
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania z radością odbiera wszelkie działania mające na celu
poprawę wyposażenia i jakości uczenia w poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Doposażenie i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela może
pozwolić w przyszłości na utworzenie większej ilości oddziałów, czy profili zawodowych.
Miasto Poznań powinno stawiać na szkoły techniczne i zawodowe, a takie działania z
pewnością pomogą w poprawie wizerunku tych szkół. Szkoły, w których młodzież może
nauczyć się zawodu winny mieć obecnie priorytet przy zakupie nowych sprzętów. Od naszych
rówieśników z techników wiemy, iż brakuje im niezbędnego wyposażenia.
Zrealizowanie powyższych planów Miasta pozwoli na podniesienie komfortu nauczania w
placówce, a także z pewnością przyciągnie uwagę absolwentów wygasających szkół
gimnazjalnych i szkół podstawowych. Dodatkowo, budynek szkoły jest zabytkowy, więc jego
modernizacja przyniesie także korzyści dla całej ul. Działyńskich. Mamy nadzieję, że Rada
Miasta przychyli się do powyższego projektu uchwały, co pozwoli np. na utworzenie ciemni
fotograficznej dla nowopowstałego w tym roku profilu fotograficznego. Na osuszeniu budynku
zyska natomiast także sprzęt poligraficzny przetrzymywany w piwnicach, który potrafi psuć się
od wilgoci. Modernizacja budynku w najbliższej przyszłości pomoże również zapobiec
sytuacji, która miała miejsce w III Liceum Ogólnokształcącym, gdzie przez zbyt późne

wykrycie wad zabytkowej budowli uczniowie muszą odbywać część lekcji w biurach galerii
handlowej.
Warto zaznaczyć, że Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela uzyskał ostatnio
miano najlepszej szkoły branżowej w województwie Wielkopolskim. Wyrażamy nadzieję, iż
działania prowadzone w placówce będą szeroko konsultowane z uczniami tejże szkoły.

