
Protokół Nr 5/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 27.04.2011 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  radni  –  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził  radny Arkadiusz Adamczyk – przewodniczący Komisji, który na 
wstępie powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze 
udział  liczba  radnych  stanowiąca  quorum.  Następnie  przedstawił  następujący 
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie  sytuacji  związanej  z  naborem  do  przedszkoli  na  rok  szkolny 

2011/2012.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący  Komisji dokonał  otwarcia  obrad  i  przedstawił  porządek,  który 
zaakceptowano jednogłośnie.

Ad. 2

Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła temat nowego naboru do 
przedszkoli: „Listy dzieci przyjętych są wywieszone. Jest też informacja, że do końca 
kwietnia  dyrektorzy  mają  przedstawić  schemat  organizacyjny  funkcjonowania 
placówek, tj.  m. In. Liczbę oddziałów. Będzie realizowana podstawa programowa, 
czyli  znajdą miejsca w przedszkolach wszystkie dzieci5 i 6-letnie. Zapewniamy też 
miejsca dla tych dzieci młodszych, które już uczęszczały do przedszkoli. Jeśli liczba 
tych dzieci sprawi, iż zaistnieje potrzeba otwarcia dodatkowych oddziałów lub też w 
dotychczasowych  oddziałach  pojawią  się  wolne  miejsca,  to  wówczas  dyrektorzy 
będą mieli możliwość dopełnienia ich młodszymi, nowoprzyjętymi dziećmi.
Kolejna sprawa to jest przedłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego. Będzie to 
uwarunkowane liczbą dzieci  chętnych do poznania w przedszkolu poza podstawą 
programową. Ten czas będzie mógł być wydłużony jeśli przynajmniej 75% rodziców 
dzieci zadeklaruje taką potrzebę”.

Radny Bogdan Knopik stwierdził:„ Nie bez powodu doszło do dzisiejszej Komisji.
To,  co  się  miało  stać  w  przedszkolach  usłyszeliśmy 20  stycznia  na  spotkaniu  z 
dyrektorami. Wówczas padło takie stwierdzenie, że istnieje poważne zagrożenie, że 
w nowym roku szkolnym nie będą przyjmowane 3 i 4-latki, gdyż budżety mają takie, 
a nie  inne,  więc  oszczędności  mogą szukać głównie poprzez zmniejszenie liczby 
oddziałów. Zaniepokojeni sygnałami ze strony dyrektorów dopytujemy się zatem, czy 
ulegnie zmianie sytuacja, która miała miejsce w gminie od kilkunastu lat?
Normą  było,  że  od  kilkunastu  dobrych  lat  dziecko,  które  ukończyło  3  lata  ma 
możliwość  pójścia  do  przedszkola.  Dlatego dziś  wypada  sobie  zadać zasadnicze 



pytanie.  Czy  w  dalszym  ciągu  to  dziecko  będzie  miało  możliwość  pójścia  do 
przedszkola?

Andrzej  Raudner,  Z-ca  Burmistrza  Gi  M: „  Na  pewno  będzie  tak,  że  nie  dla 
wszystkich dzieci chętnych znajdą się miejsca w przedszkolach. Nigdy jednak tak nie 
było, a przynajmniej przez ostatnie lata, że wszystkie dzieci, które zostały zgłoszone 
do  przedszkoli,  znalazły  w  nich  miejsce.  Z  tym  stwierdzeniem  będę  ostro 
polemizował.  Pragnę  zwrócić  uwagę,  że  najbliższy  rok  będzie  dla  przedszkoli 
szczególny.  Po raz pierwszy bowiem obowiązkiem przedszkolnym zostaną objęte 
dwa roczniki, dzieci 5 i 6-letnie. Dotychczas  ten obowiązek mieli tylko 6-latkowie, 
dzieci pięcioletnich zaś uczęszczało do przedszkoli między 50 a 80% w zależności 
od danej placówki. Pozostałe miejsca mogły być zapełniane dziećmi młodszymi, a 
teraz tych miejsc naturalnie brakuje. W przyszłym roku sytuacja może być zupełnie 
odwrotna.  Dwa roczniki  odejdą do szkoły i  możemy cierpieć na nadmiar wolnych 
miejsc w przedszkolach.

Przewodniczący Komisji stwierdził: ”Otrzymałem informacje od rodziców dzieci 4-
letnich, które już uczęszczały do przedszkoli, iż faktycznie znajdą się dla nich miejsca 
w placówkach, ale tylko do godziny 13.00. Dla osób, które pracują jest to kłopot, bo 
nie są w stanie tak wcześnie odebrać dzieci”.

Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji: „ Tak jak powiedziałam wcześniej. 
Jeżeli 75% rodziców dzieci w danym oddziale zdeklaruje dłuższy pobyt dziecka w 
placówce, to te godziny zostaną wydłużone. Chcielibyśmy jednak uniknąć sytuacji, 
że czas pracy danego przedszkolna zostanie przedłużony z powodu 2 czy 3 dzieci. 
Co  do  nowych  przyjęć  w przedszkolach  na  dzień  dzisiejszy  nie  jestem w stanie 
Państwu  powiedzieć  ile  dokładnie  tych  miejsc  będzie.  Są  bowiem  sytuacje,  że 
rodzice zapisali dziecko do 3 czy 4 placówek i potrzebny jest czas na weryfikację”.

Radny Ryszard Jonderko:  „  Mam rozumieć,  że jeśli  przyjęcie  dzieci  młodszych, 
które już chodziły do przedszkoli sprawi, że trzeba będzie otworzyć nowy oddział i w 
tym oddziale pojawią się wolne miejsca, to oddział ten będzie uzupełniany nowymi 
przedszkolakami spośród dzieci 3 i 4 – letnich?”.

Andrzej Raudner, Z-ca Burmistrza Gi M: „Tak będzie w istocie. Dzieci, które już 
chodziły  do  przedszkoli  będą  miały  możliwość  kontynuacji.  Ewentualne  wolne 
miejsca  uzupełnimy  zaś  nowymi  przedszkolakami,  oczywiście  z  zastosowaniem 
obowiązujących  kryteriów,  które  określają  hierarchię  w  przyjmowaniu 
poszczególnych dzieci do placówek. Nielogiczne i niemoralne byłoby, aby przerywać 
edukację  4-latka,  który  już  chodził  do  przedszkola,  po  to  aby  za  rok  i  tak 
obowiązkowo musieć go przyjąć.



Radny Marek Paluch zwrócił się z pytaniem: „Czy w Czerwionce wykorzystując, np. 
potencjał lokalowy przedszkola nr 6 jest możliwość otwarcia dodatkowego nowego 
oddziału zbiorczego dla dzieci młodszych, jeśliby tych zgłoszeń z terenu Czerwionki 
było bardzo dużo?”

Andrzej  Raudner,  Z-ca  Burmistrza  GiM:  „Na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  takiej 
możliwości,  bo  muszą  Państwo  radni  mieć  świadomość,  że  na  zapewnienie 
możliwości kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci, które obecnie uczęszczają do 
przedszkoli,  potrzebnych  jest  dodatkowo  250  tysięcy  złotych,  których  obecnie  w 
budżecie nie mamy. Każdy dodatkowy oddział wygeneruje zaś dodatkowe dziesiątki 
tysięcy złotych, których również nie mamy”.

Radny Bernard Strzoda zgłosił  problem związany z naborem dzieci  do Oddziału 
Przedszkolnego  przy  szkole  w  Palowicach.  Prawdopodobnie   zaistnieje  potrzeba 
utworzenia  dwóch  oddziałów.  Czy  będzie  możliwość  uzupełnienia  oddziałów 
utworzonych z dzieci 5 i 6 – letnich dziećmi młodszymi? Ponadto dodał, iż rodzice 
zadeklarowali  chęć  wyższego  partycypowania   w  kosztach  pobytu  dziecka  w 
przedszkolu. Czy istnieje taka możliwość?”

Przewodniczący Komisji dodał, że docierają sygnały od rodziców z całej gminy, że 
są w stanie więcej płacić za nadprogramowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu, 
byle tylko ich dzieci miały możliwość korzystania z przedszkoli.

Andrzej  Raudner,  Z-ca  Burmistrza  Gi  M: „Jest  możliwość  zmiany  uchwały 
dotyczącej  stawek,  która  ostatnio  została  podjęta  przez  Radę  Miejską.  Obecnie 
wynosi ona 1,7 zł i nie ma przeszkód formalnych by zmienić ją na wyższą. Chciałbym 
jednak  zdementować  pojawiające  się  plotki,  że  gmina  poprzez  opłaty  chce 
podreperować sytuację finansową w przedszkolach. Opłaty za dodatkowe godziny, to 
nie jest nasz pomysł, a wymóg ustawy. My i tak wprowadziliśmy je rok później niż 
niektóre gminy, dopiero po tym, gdy wytknęła nam tą sprawę kontrola NIK-u”.

Radny Bogdan Knopik :„Dochodzą nas sygnały, że Ministerstwo Edukacji szykuje 
różne rozwiązania.  Mówi  się  chociażby o subwencjonowaniu przedszkoli.  Ja bym 
więc, proponował byśmy wstrzymali się w kwestii zwiększenia stawek. Poczekajmy 
co będzie za rok. Nie ma sensu robić rewolucji na chybcika”.

Przewodniczący  Komisji:„Jakiekolwiek  zmiany  w  stawkach  powinny  być 
poprzedzone analizą przeprowadzoną przez Wydział  Edukacji.  Jest to potrzebne i 
konieczne,  gdyż  jest  to  pierwszy  rok  obowiązywania  uchwały  o  stawkach  i  tak 
naprawdę nie mamy jeszcze wiedzy jak ona sprawdzi się w rzeczywistości”.



Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji: Odpowiadając na pytanie radnego 
Strzody chcę stwierdzić, iż są wytyczne, a wręcz zakaz, aby nie łączyć w jednym 
oddziale dzieci starszych, które realizują podstawę programową i dzieci młodszych.

Ad. 4

Radny Marek Paluch zapytał  o  oddziały  integracyjne  w Przedszkolu  nr  10.  Czy 
rzeczywiście  będziemy  wszystkie  te  oddziały  przenosić  do  Przedszkola  nr  1  w 
Leszczynach, czy też zostanie tak jak jest?

Andrzej  Raudner,  Z-ca  Burmistrza  GiM:  „  Dokonaliśmy  analizy  dzieci 
uczęszczających  do  Przedszkola  nr  10.  Okazało  się,  że  na  10  dzieci 
niepełnosprawnych,  które  tworzą  te  oddziały  integracyjne  tylko  1  dziecko  jest  z 
Czerwionki.  Dodatkowo  3  dzieci  z  Przedszkola  nr  10  uczęszcza  na  dodatkowe 
zajęcia do Przedszkola nr 1. Zmuszamy więc rodziców do jeżdżenia po terenie całej 
gminy.  Logicznym  zatem  byłoby  stworzenie  takiego  centrum,  które  mogłoby 
zapewnić kompleksową opiekę. Podam taki  przykład. Jeżeli  na jedno przedszkole 
integracyjne na doposażenie mamy dać 100 tyś. zł, to na dwa takie przedszkola już 
potrzebnych jest 200 tysięcy. Tworząc jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi 
możemy  wydać,  np.  150  tysięcy.  Efekt  będzie  taki,  że  będziemy  mieli  lepiej 
wyposażoną placówkę i  jeszcze 50 tysięcy zaoszczędzone. Odpowiadając jednak 
konkretnie  na  pytanie  radnego.  Nie,  absolutnie  nie  ma  mowy  o  przenosinach 
oddziałów  z  Przedszkola  nr  10  do  Przedszkola  nr  1.  Dla  takich  dzieci 
poszkodowanych przez los, wyrywanie z pewnego małego środowiska, do którego 
się  przyzwyczaiły  i  przenoszenie  do  innego,  mogłoby  być  traumatycznym 
przeżyciem. Dlatego jestem zdania, ale jest to moje prywatne zdanie, że oddziały 
integracyjne powinny pozostać w Przedszkolu nr 10 do wygaśnięcia. Nowe zapisy 
natomiast  powinny  już  być  przyjmowane  jedynie  do  Przedszkola  nr  1.  Oficjalna 
decyzja w tej sprawie jeszcze jednak nie zapadła. Gdyby jednak tak miałoby się stać, 
jak powiedziałem, gwarantujemy tym nauczycielom- specjalistom, którzy pracują w 
Przedszkolu  nr  10,  że  znajdzie  się  dla  nich  miejsce  w  nowych  oddziałach 
integracyjnych w Przedszkolu nr 1”.

Radny  Marek  Paluch stwierdził,  że  kadra  specjalistów  w  Przedszkolu  nr  10 
wykonuje świetną pracę, zgodnie z wymogami uzupełniła swe wykształcenie i warto 
by  jeszcze  raz  poważnie  się  zastanowić  nad  pomysłem  wygaszania  oddziałów 
integracyjnych w Przedszkolu nr 10.

Przewodniczący  Komisji powiedział:„Nie  ma  dyskusji  co  do  dzieci 
niepełnosprawnych  uczęszczających  już  do  Przedszkola  nr  10.  Zmienianie  im 
otoczenia byłoby wielką krzywdą.  Co do nowych przedszkolaków uważam jednak, iż 
należałoby  patrzeć  głównie  przez  pryzmat  dziecka,  a  nie  nauczycieli.  W  obu 
placówkach są specjaliści, którzy wykonują pracę na wysokim poziomie. My mamy 
dwa przedszkola integracyjne, chociaż w dużo większych okolicznych miastach, są 
pojedyncze tego typu przedszkola. Jedno centrum daje większą łatwość i możliwość 
wyposażenia w wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny. Przedszkole nr 1 już dziś jest 



lepiej wyposażone pod tym względem od Przedszkola nr 10,m.in. posiada, np. salę 
do SI (integracja sensoryczna). Dodatkowo specjaliści, o których dzisiaj mówimy nie 
mają  pełnych  etatów  w  tych  przedszkolach.  Stworzenie  jednego  centrum 
integracyjnego  da  im  możliwość  pełnego  zatrudnienia.  W  jednym  przedszkolu 
integracyjnym jesteśmy w stanie dzieciom zapewnić pełne zaplecze specjalistyczne 
w  postaci:  psychologa,  rehabilitanta,  psychologa.  Chyba  nie  trzeba  nikogo 
przekonywać  jak  ważny  jest  pełny  kontakt  tego  typu  osób  z  dzieckiem 
niepełnosprawnym, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Podsumowując uważam, 
że  jedno  przedszkole  integracyjne  w  gminie  jest  zdecydowanie  korzystnym 
rozwiązaniem,  patrząc  z  punktu  widzenia  prawidłowego  rozwoju  dziecka 
niepełnosprawnego, a na tym nam powinno głównie zależeć.

Przewodniczący  Komisji zaproponował,  by  Komisja  wyraziła  swe  stanowisko  w 
temacie czy przyszłości powinno być jedno czy dwa przedszkola integracyjne?

Komisja  OKiS  przyjęła  wniosek,  że  jest  za  tym,  aby  w  przyszłości 
funkcjonowało jedno przedszkole integracyjne wyposażone w specjalistyczny 
wysokiej  jakości  sprzęt  do  pracy  z  dziećmi  niepełnosprawnymi  i  kadrę 
specjalistów,  którzy  zapewniają  pełną  opiekę  i  rozwój  takiego  dziecka.  W 
związku z tym nabór dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli integracyjnych 
na rok 2011/2012 powinien być prowadzony jedynie przez Przedszkole nr 1.

Wniosek został przyjęty 3 głosami „za” i 3 wstrzymującymi.

Radny  Bogdan  Knopik  zadał  dwa  pytania.  Czy  w  związku  z  negatywną  opinią 
Kuratorium powstanie zespół szkół w Książnicach? Czy w roku szkolnym 2011/2012 
będzie oddział przedszkolny w budynku przy ulicy Lipowej?

Andrzej Raudner, Z-ca Burmistrza GiM stwierdził: „W związku z tym, że od marca 
2011 r. interpretacja prawa mówi o tym, że opinia Kuratorium Oświaty jest dla gminy 
wiążąca, Zespołu Szkół w Książnicach nie będzie. Budynek zaś przy ulicy Lipowej, 
po  byłej  Placówce  Opiekuńczo-Wychowawczej  jest  własnością  Starostwa 
Powiatowego w Rybniku. Były plany przejęcia tego budynku, jednak w dzisiejszych 
realiach finansowych nie widzimy takiej możliwości. W związku z tym od września w 
tymże obiekcie nie będzie oddziału przedszkolnego.

Ad.3
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował:
Arkadiusz Adamczyk

Przewodniczący Komisji
Radny Arkadiusz Adamczyk
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