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Protokół Nr 20/2017 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 stycznia 2017 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni - członkowie Komisji oraz 
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła radna Stefania 
Szyp – przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła 
następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 9  radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 19/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2016 r. przyjęto           
8 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydz. Edukacji Iwona Flajszok przedstawiła projekt uchwał w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru          
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,     
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny        
na rok szkolny 2017/2018, w projekcie dokonana zostanie autopoprawka polegająca 
na wprowadzeniu aktualnej podstawy prawnej w zakresie prawa oświatowego. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w projekt. 
Poinformowała, że projekty uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

2) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina                      
i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

zostaną wycofane z porządku obrad najbliższej sesji, 27 stycznia br. odbędzie się     
w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie z nadzorem prawnym w sprawie reformy 
oświaty, na którym między innymi przekazane zostaną informację co do zapisów 
powyższych projektów uchwał.   
 
Ad. 4  
Radna Grażyna Strzelecka przedstawił stanowisko Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w sprawie reformy oświaty – ZNP jest przeciw wprowadzaniu reformy 
oświaty, w taki sposób jak to jest realizowane. ZNP w całym kraju wystąpił do 
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pracodawców ze sporem zbiorowym, w ten sposób chcą pokazać, że nie zgadzają 
się z reformą i chcą doprowadzić do referendum w tej sprawie. 
Radna Izabela Tesluk poruszyła sprawę realizowanych w szkołach programów        
w ramach których dzieci otrzymują owoce i mleko. Zwróciła uwagę aby programem 
objęte były w szkole wszystkie dzieci albo żadne. 
Naczelnik I. Flajszok poinformowała, że temat przedstawi na najbliższej naradzie 
dyrektorów, aby wymienili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. 
Dyrektor MOK Mariola Czajkowska omówiła ofertę Miejskiego Ośrodka Kultury       
w Czerwionce-Leszczynach na tegoroczne ferie. Oferta była bardzo różnorodna 
obejmowała: spektakle teatralne, filmowe poranki i popołudnia, codzienne gry              
i zabawy oraz wycieczki. W ostatnim czasie odbyły się również koncerty kolęd            
w wykonaniu chórów parafialnych, koncert Orkiestry Miejskiej oraz Zespołu „Światło”. 
6 stycznia zorganizowano orszak Trzech Króli z udziałem m.in. Orkiestry Miejskiej.  
Przewodniczący Rady dodał, że w Palowicach od 3 lat z inicjatywy Proboszcza  jest 
organizowany orszak Trzech Króli. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska poinformowała,          
że w czasie ferii w Bibliotece organizowane były warsztaty. Od miesiąca lutego 
przygotowywana jest nowa, ciekawsza oferta. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Dyrektor MOSiR nie może być obecny 
na posiedzeniu ale przekazał informację o działalności Ośrodka w czasie ferii.  
Ferie z MOSiR -em obejmowały: wyjazdy na narty, zajęcia na krytej pływalni, gry         
i zabawy na sali gimnastycznej, powstała amatorska Liga Tenisa Stołowego.      
Więcej informacji zostanie przedstawionych na posiedzeniu Komisji w lutym.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Alina Kuśka 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


