
1 

 Protokół Nr 5/2019 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 25 kwietnia 2019 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 10 radnych. 
 
Ad. 2  
1) Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 lutego został przyjęty                       

9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 10 radnych.  
2) Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 marca został przyjęty                  

9 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach                          
i szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. 
Przewodnicząca ZNP/O Czerwionka poprosiła o szczegółowej wyjaśnienie tej 
uchwały, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma tych przepisów. 
Naczelnik wydziału ED Iwona Flajszok przypomniała, że ZNP wydał już do tej 
uchwały pozytywną opinię. Wyjaśniła, że przepisy te są w zawarte w Karcie 
Nauczyciela i będą obowiązywać od 1 września. Są to sformułowania 
wynikające prosto z ustawy. Wyższy wymiar godzin obowiązuje w grupach 
mieszanych, zaś w grupach dzieci sześcioletnich nadal obowiązywał będzie 
wymiar 22 godzin;  

2) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny                 
na okres od dnia 1 września 2019 r.; 

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny                 
na okres od dnia 1 września 2019 r., 

które zaopiniowała pozytywnie. 
Nauczycielki z Przedszkola Nr 11 w Leszczynach przedstawiły swoje problemy 
wynikające z uczęszczanie do grup przedszkolnych dzieci z orzeczeniami. Zdarza 
się tak, że dzieci te mają poważne zaburzenia i nie można przeprowadzić zajęć, 
ponieważ większość czasu nauczyciel spędza na uspokajaniu ich.  
Iwona Flajszok powiedziała, że w takich przypadkach należy się starać przekonać 
rodzica, aby dziecko przeniósł do oddziału integracyjnego. Są także dodatkowe 
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środki na dzieci z orzeczeniem i dyrektor placówki może o nie wnioskować. Dodała, 
że w takich sprawach to w pierwszej kolejności dyrektor powinien kontaktować się                
z Burmistrzem.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że trudno organizować we wszystkich 
przedszkolach oddziały integracyjne, gdyż są na to potrzebne bardzo duże środki.  
Iwona Flajszok przedstawiła informacje dot. pierwszego etapu rekrutacji                              
do przedszkoli. Powiedziała, ze w tym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy 
rekrutację elektroniczną. Jesteśmy po wstępnej analizie. Na dziś mamy 128 dzieci 
niezakwalifikowanych i 99 wolnych miejsc. Przedstawiamy ofertę rodzicom na wolne 
miejsca w poszczególnych placówkach. Jeżeli chodzi o ofertę to bierzemy pod 
uwagę preferencje rodziców.  Jeżeli rodzic nie zgodzi się na zaproponowane miejsce 
w danym oddziale, będzie ono proponowane innym rodzicom.  
Jeżeli chodzi o planowanie pracy szkół i przedszkoli to do 21 kwietnia były składane 
arkusze organizacyjne. Wszystkie zostały złożone. Organ prowadzący wystąpił                     
o opinię do Kuratorium Oświaty pod względem zgodności arkuszy z prawem. 
Dopiero po pozytywnej opinii Kuratorium arkusz można zatwierdzić. Zaakceptowanie 
arkusza opiera się o szereg przepisów prawnych.  
Jeżeli chodzi o pracę nauczycieli w gminie to 20 będzie miało łączenie etatów,                       
a 7 nauczycieli będzie miało niepełny wymiar godzin.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy będą zwolnienia w naszej gminie i czy będą 
łączone klasy IV. Jakie będą z tego oszczędności. 
Iwona Flajszok powiedziała, że spośród nauczycieli mianowanych 7 nie będzie 
miało pełnego wymiaru. W takiej sytuacji nauczyciel może zgodzić się na 
zmniejszenie wymiaru na rok, wnioskować o stan nieczynny lub rozwiązać umowę                 
o pracę. Jeżeli taki nauczyciel nie ma nawet pół etatu to traci zatrudnienie                             
z mianowania.  
Jeżeli chodzi o łączenia klas to w 3 szkołach tego nie będzie ze względy na liczbę 
uczniów i orzeczenia. Są to Stanowice, SP 1 i Przegędza. W pozostałych szkołach 
dokonano łączeń 16 oddziałów. Jeżeli chodzi o liczbę godzin przed łączeniem                           
i po to szacunkowo zaoszczędziliśmy 12,5 etatu, co daje około 523 tys. zł.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy te łączenia będą obligatoryjnie wprowadzane                 
w kolejnych latach. 
Burmistrz GiM powiedział, że będziemy dyskutować o tym jak ma wyglądać polska 
oświata. Od czasu, gdy wdrożyliśmy reformę, czyli od 1990 roku żaden nauczyciel 
nie został zwolniony, a żadna szkoła nie została zamknięta. Dziś ubywa nam 350 
uczniów i w szkołach pojawia się pewien luz. Powinniśmy tez zwolnic 50 nauczycieli, 
a nie zwalniamy nikogo. Jeżeli mówimy o łączeniu klas to nie wynika to z tego, że nie 
dbamy o oświatę, a z troski o to co będzie dalej. Pensum ma rosnąć, pensje mają 
rosnąć, a z drugiej strony godzin będzie coraz mniej i nauczycieli będzie za dużo. 
Informacje o łączeniach dyrektorzy otrzymali na początku roku i dotyczyła ona                                          
13 szkół. Problem jest w 2/3 szkół, w reszcie dyrektorzy sobie poradzili. W 
następnych latach także klasy 4 będą łączone. Musimy się zastanowić nad tym co 
zrobić, żeby efekty nauczania były jak najlepsze, a nie nad tym jak liczne mają być 
klasy.  
Radny Janusz Szołtysek stwierdził, że łączenie klas w następnych latach zapewne 
będzie zależało od budżetu. W innych miejscowościach takich ruchów nie ma. 
Zapytał ilu nauczycieli od 2017 roku zostało zatrudnionych, ilu nabyło prawa 
emerytalne i czy nadal będą pracowali. 
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Burmistrz GIM powiedział, że gdyby zaistniała taka sytuacja, że dwóch nauczycieli 
byłoby do zwolnienia, to nauczyciel który nabył prawa emerytalne odchodzi                        
na emeryturę.  
Iwona Flajszok dodała, że nie było żadnych nowych zatrudnieni, jedynie z powodu 
zastępstwa lub braku kwalifikacji. 
Radny Gabriel Breguła zauważył, że nauczyciele mają dwie drogi przejścia na 
emeryturę. 
Iwona Flajszok powiedziała, że jest to świadczenie kompensacyjnie, które wynosi 
75% emerytury, ale to jest indywidualna sprawa nauczyciela. 
 
Przewodnicząca Komisji odczytała pisma rodziców  dzieci ze SP Nr 4 i SP Nr 7                 
w sprawie łączenia oddziałów. 
Następnie odczytała pismo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. wpływu 
łączenia oddziałów na funkcjonowanie dzieci.  
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

 

Przewodnicząca Komisji      

   Radna Stefania Szyp 


