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Protokół Nr 19/2021 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 27 stycznia 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 11 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 18/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 9 grudnia został przyjęty 
jednogłośnie 11 głosami „za” – głosowało 11 radnych.  
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ED Iwona Flajszok wyjaśniła, że projekt uchwały zawarty                     
w porządku obrad sesji 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 2021 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, zostanie wycofany. Zgodnie                         
ze stanowiskiem prawnym Wojewody kompetencje w tym zakresie ma organ 
wykonawczy, a nie uchwałodawczy. Jest już gotowe zarządzenie Burmistrza w tej 
sprawie.  
 
Ad. 4  
Naczelnik ED przedstawiła informacje na temat rządowego wsparcia dla nauczycieli 
w kwocie 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Gmina otrzymała wykaz 
nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia. Jest ich 310. Otrzymaliśmy                   
155 tys. zł. Nauczyciele składali wnioski do dyrektorów, z kolei ci przekazali je do 
organu prowadzącego. Z programu skorzystało 263 nauczycieli i 12 dyrektorów, 
wydaliśmy 135 tys. zł. Różnica nie podlega zwrotowi, więc niewykorzystana kwota 
została podzielona równo na 13 jednostek , które przeznaczą ją na zakup laptopów.  
Następnie przekazała informacje na temat nauki stacjonarnej w klasach I-III.                         
18 stycznia te klasy wróciły  do szkoły, wcześniej przeprowadzono dobrowolne 
badania przesiewowe nauczycieli. U nas przebadano 79 nauczycieli z 99. Jedna 
osoba okazała się pozytywna. Druga tura badań odbędzie się w drugiej połowie 
lutego i poprzedzi ewentualny powrót do szkół ośmioklasistów i maturzystów. Jak na 
razie w klasach I-III nie było zgłoszeń do sanepidu w zakresie covid. Obecnie nauka 
zdalna jest łatwiejsza niż na początku pandemii.  
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Radna Jolanta Szejka zapytał czy w szkole w Stanowicach zajęcia muszą się 
zaczynać o 7.10.  
Naczelnik ED powiedziała, że każda jednostka ustala własną organizację pracy. 
Takie uwagi można zgłosić dyrektorowi. Wg niej jest to kwestia dobrej woli. 
 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje na temat ferii zimowych, które ze 
względu na pandemię dla wszystkich uczniów były w jednym terminie. Dzięki ofercie  
MOK 1003 osoby skorzystały z zajęć zorganizowanych on-line. 
 
Radny Artur Szwed zapytał czy gmina może dofinansować lekcje historii on-line 
polegające na zwiedzaniu Zamku Królewskiego. Pierwsza taka lekcja była za darmo, 
jednak pozostałe są już płatne.  
Naczelnik ED powiedziała, że nie mamy podstaw do finasowania takich rzeczy.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że bardziej podlega to pod 
wycieczkę interaktywną niż lekcję. Ale można się przyjrzeć tematowi.  
Naczelnik ED dodała, że najlepiej przedstawić taką propozycję dyrektorowi placówki. 
 
Radny Gabriel Breguła poruszył problem uczciwości podczas rekrutacji do 
przedszkola. Często rodzice kłamią w oświadczeniach po to, żeby dziecko zostało 
przyjęte. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że chciałby, żeby każdy był uczciwy. Nie mamy 
narzędzi, aby bawić się w detektywów. Musimy poruszać się w granicach prawa.  
Naczelnik ED powiedziała, że sytuacje nie są jej obce, do wydziału również 
zgłaszają to ludzie. Możemy zweryfikować oświadczenie, które każdy rodzic 
podpisuje z klauzulą prawną. Dyrektor, jeżeli otrzymuje taką informację, to powinien 
wezwać takiego rodzica i zweryfikować czy pracuje czy nie. Ale pojawiają się                       
tu trudności, bo ludzie zatrudniają się jak jest okres składania oświadczeń. Jest                      
to bardzo trudny temat. Podobnie jak kwestia matek samotnie wychowujących dzieci. 
Tu również są zakłamania, ponieważ często żyją one w związkach nieformalnych. 
Prawnie nie możemy nic zrobić, a rozmowy kończą się atakiem.  
 
Radny Bogdan Knopik zapytał jak teraz będzie wyglądał zakup pojemników na 
żywności przygotowanie posiłków. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że zakup pojemników jednoazowych jest wymogiem, 
sanepid nie zezwolił na inny rodzaj wydawania posiłków. Jest to tymczasowe 
rozwiązanie.  
Przewodniczący RM zapytał czy dalej trwa program dot. wyposażenia i modernizacji 
kuchni. 
Naczelnik ED powiedziała, że trwa dalej. Monitorujemy to na bieżąco. Są różne 
moduły, m.in. w SP 7, choć tam jest problem z lokalizacją kuchni z powodu niskich 
stropów. Dofinansowanie wynosi do 80%, największe otrzymał Bełk.   
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:   
Sylwia Gruszkiewicz      

            Przewodnicząca Komisji  

            Radna Stefania Szyp 


