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Protokół Nr 16/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 2 września 2020 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp 
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  
Protokół Nr 15/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca został przyjęty jednogłośnie 
10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję RM nie było branżowych projektów uchwał dot. Komisji,                            
do pozostałych projektów członkowie Komisji nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok przedstawiła informacje na temat przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, także w kontekście pandemii covid 19. 
Naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 3317 uczniów, w przedszkolach 1430 
przedszkolaków. W naszych placówkach mamy 592 nauczycieli: 19 w stopniu stażysty,                 
79 kontraktowych, 94 mianowanych, 392 dyplomowanych i 8 bez stopnia awansu. Liczba 
etatów dydaktycznych to 511 i 81 niepełnych wymiarowo. Nastąpiły także dwa powierzenia 
stanowiska dyrektora w szkołach podstawowych. 
1 września, na podstawie opinii inspektora sanitarnego, wszystkie placówki rozpoczęły 
pracę w trybie stacjonarnym. Podjęto działania w celu przygotowania jednostek do 
działalności w okresie pandemii. Odbyła się nadzwyczajna narada dyrektorów, 
zdiagnozowano zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej w jednostkach. Dokonano 
zakupu tych środków oraz termometrów bezdotykowych.  
Podczas wakacji zawieszono zajęcia w 4 przedszkolach, w tym w dwóch dwukrotnie                     
z powodu zarażenia koronawirusem. Na dziś nie mamy informacji o takich problemach. 
Wydział Edukacji, ze Strażą Miejską oraz Państwową Strażą Pożarną w Rybniku dokonał 
dystrybucji środków dezynfekujących, pozyskanych z MEN dla naszych placówek. Jeżeli 
środki te się wyczerpią uzupełnimy zapasy z budżetu gminy.  
Obecnie MEN wydał 5 rozporządzeń dot. Covid-19, nas obowiązują 3 z nich. 
Przedstawiają one m.in. warunki, kiedy może dojść do zmiany sposobu nauki w szkołach             
z systemu stacjonarnego na system hybrydowy lub zdalny. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że od 31 sierpnia obowiązuje rozporządzenie         
w sprawie minimalnego zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli, które wiąże się                            
z podwyżkami. Przedstawiła także kalendarz roku szkolnego 2020/2021.    
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Radny Marcin Stempniak powiedział, że zaproponował zorganizowanie debaty dla 
dyrektorów placówek dot. pandemii. Widzi, że mimo, iż debaty nie zorganizowano,                          
to narada z dyrektorami się odbyła, a problemy rozwiązywane są na bieżąco.  
Z-ca Burmistrz Andrzej Raudner powiedział, że narady są po to, aby rozwiać wszelkie 
wątpliwości dot. tego jak placówka oświatowa ma funkcjonować w czasie pandemii, aby 
rozwiać wątpliwości dot. przepisów covidowskich. Jest to trudna sytuacja dla dyrektorów.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że jego wniosek to byłą odpowiedzią na zbierane 
informacje od nauczycieli, które do niego dotarły. Było to przed wszystkimi 
rozporządzeniami. Nauczyciele chcieli się powymieniać dobrymi praktykami i wiedzą 
praktyczną. Dziś jest już sprawa nieaktualna, bo rekomendacje są.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy zdarzyły się przypadki, że z powodu kwarantanny czy 
zachorowania nauczyciele 1 września do szkoły nie przyszli. 
Naczelnik ED powiedziała, że na kwarantannie jest 2 nauczycieli, 1 nauczyciel jest 
pozytywny, są też nauczyciele na L4 ale nie wiemy z jakiego powodu. 1 nauczyciel 
odmówił wykonywania pracy, ale to ze względu na przeciążenie. Od połowy sierpnia 
dostaliśmy 49 aneksów do arkuszy organizacyjnych  na 21 jednostek.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał dlaczego matka samotnie wychowująca dzieci, 
odprowadzając młodsze, nie dostaje zgody na wejście do przedszkola także z dzieckiem 
szkolnym. Dlaczego rodzic przyprowadzający pierwszoklasistę na rozpoczęcie roku 
szkolnego, z dzieckiem w wózku musi zostać na korytarzu.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że obowiązują nas przepisy ogólnokrajowe. Nikomu nie 
wolno wchodzić do przedszkoli, dzieci są odbierane w drzwiach. Rodzice nie wchodzą do 
placówek oświatowych, więc tu problemu nie ma.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział że w niektórych placówkach wchodzą. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że może tu chodzić o przedszkole na ul. Wolności, gdyż tam 
jest wiatrołap i tam rodzice mogą wejść. Jeżeli zdarza się to w innych przedszkolach to 
wyciągnie z tego konsekwencje, ponieważ grozi nam wtedy kara covidowska.    
Radny Marcin Stempniak zapytał, czy w związku z podwyżkami będzie zwiększona 
subwencja oświatowa.  
Naczelnik ED powiedziała, że niby ma być ale na razie brak informacji, nie ma jeszcze 
przepisów wykonawczych. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy coś się ruszyło w związku z przetargiem na oddział 
przedszkolny w SP 8. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że na razie procedura jest zawieszona. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy jest zakaz odgórny, tj. władz gminy/Burmistrza,               
że dyrektorzy nie mogą wynajmować sali gimnastycznych stowarzyszeniom i klubom 
sportowym. Czy wynika to z przepisów prawa krajowego. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że jest to ten sam przepis, który dot. przebywania osób 
postronnych na terenie placówek.  
Radny Marcin Stempniak zapytał co możemy zrobić, aby „uratować” warsztaty, treningi                   
i zajęcia sportowe, które są prowadzone przez stowarzyszenia. 
Z-ca Burmistrza  powiedział, że ma nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje. Jeżeli liczba 
zachorowań zmaleje, to będziemy pozwalali na dodatkowe zajęcia. 
Radna Izabela Rajca po raz kolejny poruszyła problem dot. zachowania pani dyrektor                  
z Książenic. Burmistrz miał zwrócić jej uwagę na wpisy zamieszczane przez nią w 
mediach społecznościowych, jednak sytuacja znowu się powtarza. Jej przysyłają to 
oburzeni rodzice. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że on za kogoś nie będzie przepraszał. Jeżeli nie nosi to 
znamion wykroczenia, to możliwość oddziaływania jest niewielka. Porozmawia z nią, ale 
nie wiem czy będzie jakiś skutek.  



3 

Radna Izabela Rajca zauważyła, że dyrektor to osoba publiczna i powinna na swoje 
słowa uważać.  
Radny Gabriel Breguła zapytał ilu nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi uczy w 
szkołach. 
Naczelnik ED powiedziała, że na tamten rok szkolny było ich 6. Na ten rok musi 
sprawdzić.  
ż-ca Burmistrza dodał, że brakuje nauczycieli przedmiotowych. W związku z tym na 
pewno jeden emeryt został.  
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz      

           Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


