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Protokół Nr 30/2018 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 24 stycznia 2018 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. Omówienie bieżącej działalności MOK-u, MOSiR-u i Biblioteki Publicznej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2017 roku przyjęto  
jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny                    
na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, który zaopiniowała 
pozytywnie. 
Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliżej sesji nie 
zgłoszono uwag. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Iwona Flajszok poinformowała, że weszły w życie  
rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Wyjaśniła, że pojawiły się w nich nowe formy wsparcia, które obligują 
dyrektora do konkretnych działań. Dotyczą one zarówno ucznia niepełnosprawnego  
posiadającego orzeczenie (na takich uczniów dostajemy dodatkową subwencję), jak 
również uczniów mających jedynie opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
(na takich uczniów nie dostajemy dodatkowych środków). Dochodzi do tego brak 
godzin karcianych i na pomoc psychologiczno-pedagogiczną musza być 
przeznaczone osobne środki. Potrzeby w tym zakresie są duże, dlatego będziemy 
robić diagnozę w naszych placówkach. Liczbę  dodatkowych godzin uzależniliśmy                 
od liczby opinii. W szkołach, gdzie jest ich 100 dodajemy ½ etatu. Godziny te będą 
realizowane przez nauczycieli już zatrudnionych.  
Radna Janina Binda zapytała czy nowe pensum dotyczy nauczycieli na wszystkich 
szczeblach. 
Naczelnik Wydziału ED powiedział, że dot. ono tylko specjalistów: pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych                         
i wynosi ono 22 godziny tyg.  
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Radny Bogdan Knopik zauważył, że dzieci z opiniami mamy ponad 1000, jest to     
1/3 wszystkich uczniów. Przeraża go ta liczba. 
Naczelnik Wydziału ED powiedziała, że są to dzieci zdrowe, jednak z takimi 
zaburzeniami jak dyslekcja, dysortografia itp. Wymagają one specjalnych metod 
nauczania i form pracy. Niektóre dysfunkcje ujawniają się w późniejszym wieku. 
Dodała, że rozporządzenie wprowadziło nową formę pomocy psychologiczno-
pedagogicznej jaką jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Organizowana jest 
dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności                          
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym i wymagają 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. Obejmuje ona zarówno zajęcia z oddziałem szkolnym, jak i lekcje 
indywidualne. W tym wypadku rodzice nie muszą mieć zgody organu prowadzącego, 
a jedynie opinię poradni, i gdy wystąpią o taka formę pomocy dyrektor musi się nią 
zgodzić.  Ustaliliśmy, że w naszej gminie będziemy taką pomoc uruchamiać, jeżeli 
zostaną wyczerpane wszystkie inne możliwości jakie oferuje szkoła.  
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że dzieci z opiniami będzie więcej i jest to 
pokłosie reformy szkolnictwa. Uczniowie muszą przerobić materiał z trzech lat w dwa 
lata – dot. to 7 i 8 klasy. Pojawiają się trudności zwłaszcza przy przedmiotach 
ścisłych, dzieci sobie z tym nie radzą i rodzice będą zwracali się o pomoc do poradni. 
 
Radna Grażyna Strzelecka jako przedstawiciel ZNP poruszyła problem 
wynagradzania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych. 
Powiedziała, że 80% pracowników nie osiąga minimalnego wynagrodzenia. Ponadto 
pojawiają się zbyt duże różnice w wysokości wynagrodzenia na tych samych 
stanowiskach w różnych placówkach. Sięgają one nawet 900 zł i nie wpływa na to 
wielkość szkoły. musimy dążyć do wypracowania standaryzacji.  
Radny Michał Stokłosa zapytał dlaczego wysługa lat wchodzi do wynagrodzenia 
zasadniczego. Nie powinno się w ten sposób wyrównywać do minimalnej płacy. 
Przewodnicząca RM podziękował, że ZNP wyłapuje takie rzeczy. Dzięki temu widać, 
że dyrektorzy nie do końca dobrze wykorzystują środki finansowe. Może warto                         
by porozmawiać ze wszystkimi dyrektorami placówek na ten temat.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że jeżeli wynika w tych sprawach 
jakaś patologia to oczywiście trzeba reagować. Jednak za wykonanie budżetu danej 
placówki odpowiada tylko dyrektor i dlatego musi on mieć autonomię. Dyrektorom 
trzeba po prostu wytłumaczyć w czym tkwi problem.   
 
Z powodu braku czasu Komisja nie poruszyła tematów zawartych w pkt. 4 oraz                    
pkt. 5.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz 

 

Przewodnicząca Komisji 

             Radna Stefania Szyp 


