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Interpelacja nr 2199
Interpelacja w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia
w Barlinku
Szanowny Panie Ministrze,
Gmina Barlinek od kilku lat bezskutecznie ubiega się o utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia,
prowadzonej i finansowanej przez Gminę. Do burmistrza Barlinka, Pana Dariusza Zielińskiego,
napływają prośby rodziców zamieszkałych na terenie Gminy, którzy pragną by ich dzieci kształciły się w
kierunku muzycznym. Obecnie, aby móc rozwijać talent artystyczny swojego dziecka, rodzice są
zmuszeni wozić je na zajęcia do innych, odległych miejscowości. Odpowiednia korespondencja była już
prowadzona z ministerstwem w tej sprawie w 2015 roku. Obiekt przeznaczony na szkołę muzyczną był
również wizytowany przez przedstawiciela Centrum Edukacji Artystycznej. Z informacji przekazanych
mi przez burmistrza Barlinka wynika, że Gmina dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną niezbędną na
potrzeby szkoły muzycznej oraz możliwością zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w
celu realizacji tego zadania. Od wielu lat Gmina Barlinek bardzo dużo inwestuje w rozwój szeroko
rozumianej kultury oraz edukację artystyczną swoich mieszkańców, co mam okazję jako parlame
ntarzysta obserwować.
W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra w imieniu własnym ale także
społeczności lokalnej, z prośbą o zawarcie porozumienia dotyczącego założenia samorządowej szkoły
muzycznej z Gminą Barlinek.
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Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 2199 Pana Posła Krzysztofa Zaremby w sprawie
utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Barlinku, pozwalam sobie przesłać następujące
informacje.
Pragnę uprzejmie podziękować Panu Posłowi za zainteresowanie rozwojem
szkolnictwa artystycznego w Polsce. Pozwalam sobie również zapewnić, że dla resortu
kultury rozwój różnych form wspierania edukacji kulturalnej w społecznościach lokalnych
stanowi jeden z ważnych priorytetów.
Odnosząc się do przedmiotowej sprawy, zmuszony jestem z przykrością
poinformować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie może pozytywnie
ustosunkować się do wniosku gminy Barlinek o zawarcie porozumienia w sprawie założenia
szkoły muzycznej I stopnia. Istniejąca sieć szkół muzycznych I stopnia w najbliższej okolicy
Barlinka powinna zapewnić w wystarczającym stopniu potrzeby społeczności lokalnej do
edukacji muzycznej.
Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, nadmierna rozbudowa sieci szkół
artystycznych doprowadza w konsekwencji do obniżenia poziomu kształcenia we wszystkich
istniejących szkołach w regionie ze względu na trudności z rekrutacją kandydatów
posiadających konieczne predyspozycje i uzdolnienia, jak również na trudności ze
skompletowaniem kadry dydaktycznej posiadającej wymagane kwalifikacje.
Dodatkowo wyniki postępowania przeprowadzonego przez Centrum Edukacji
Artystycznej, specjalistyczną jednostkę nadzoru nad szkołami artystycznymi, wskazują na
niewystarczający stopień przygotowania Miasta do zapewniania przyszłej szkole warunków
niezbędnych do realizacji podstawy programowej kształcenia artystycznego, w tym
w szczególności znaczące braki instrumentów i niewielkie środki zabezpieczone na ten cel
w budżecie gminy. Wskazana przez gminę jako potencjalni nauczyciele przyszłej szkoły
kadra dydaktyczna również nie zapewni prawidłowej realizacji podstawy programowej.
Pozwalam sobie także poinformować, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przekazując powyższe stanowisko gminie Barlinek, jednocześnie

zarekomendowało rozwój sieci ognisk muzycznych w gminie, które są przewidzianą
w prawie oświatowym formą organizacyjną wspierającą rozwój kulturalny społeczności
lokalnych.
Z pewnością funkcjonowanie ognisk muzycznych może znacząco przyczynić się do
umuzykalniania dzieci i młodzieży, a jednocześnie stanowić silny ośrodek kulturotwórczy
w mieście.
Raz jeszcze dziękując za zainteresowanie problematyką szkół artystycznych, pragnę
zadeklarować wolę współpracy naszego resortu w przedmiotowym zakresie.
Z poważaniem,

Do wiadomości:
Pani Sylwia Kochel-Pacocha
Dyrektor Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów

