Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
w dniach 17-18.05.2016 r., placówki oświatowe na terenie Suchego Lasu
oraz Biedruska i Chludowa

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Wizytacja placówek oświatowych na terenie Suchego Lasu (17.05.16. – Suchy Las Przedszkole „Leśnych Ludków”, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum; 18.05.16. –
Biedrusko – Zespół Szkół, Przedszkole; Chludowo – Zespół Szkół).
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
17.05.2016 r. o godz. 9:30 w Przedszkolu „Leśnych Ludków”, witając członków Komisji oraz
zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na
podstawie listy obecności - 6 członków obecnych. Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami
za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. Protokół z posiedzenia komisji z dnia
05.05.16. został przyjęty jednogłośnie.
17.05.2016 r.
PRZEDSZKOLE „LEŚNYCH LUDKÓW”
Przewodniczący Komisji oddał głos p. Dyrektor A. Michalak prosząc o udzielenie
informacji na temat rekrutacji, potrzeb i problemów.
Informacje przekazane przez Dyrektor A. Michalak:
 rekrutacja w przedszkolu jest na podobnym poziomie, co w roku 2015, z tą różnicą, że
jest mniej miejsc w grupie dzieci najmłodszych
 nabór był prowadzony na 56 miejsc, pozostałe miejsca zajmują dzieci z kontynuacji
 na I etapie pierwszeństwo mają dzieci niepełnosprawne, dzieci wychowywane przez
samotne matki – takich dzieci jest 22
 II etap prowadzony jest zgodnie z podjętą uchwałą; o przyjęciu decyduje ilość
uzyskanych punktów
 nie przyjęto 23 dzieci
 rekrutacja trwa w zasadzie przez cały rok – jeżeli rodzice zabierają dziecko z
przedszkola, na jego miejsce wchodzi dziecko z listy rezerwowej - w kolejności ze
względu na otrzymane punkty w trakcie rekrutacji
 pozostaną wolne miejsca w grupie najstarszych dzieci – nie można uzupełniać takiej
grupy poprzez mieszanie 3-latków z 6-latkami
 dzieci nieprzyjęte były kierowane do oddziału w Złotnikach – 7 dzieci

Przewodniczący Komisji zaproponował ogrodzenie zbiornika przy kościele w Suchym
Lesie. Miejsce to jest niebezpieczne dla małych dzieci. Zamiast płotu można tym miejscu
posadzić żywopłot.
 w przedszkolu konieczny jest remont łazienki zewnętrznej; w Urzędzie prowadzone są
rozmowy na ten temat
 na placu zabaw zostanie częściowo wymieniony sprzęt; nie można niestety skorzystać
w tym przypadku z funduszy unijnych, ponieważ nie powstaje tutaj nowy oddział
przedszkolny
 malowania wymaga zaplecze kuchenne oraz korytarze
 w przedszkolu zatrudnionych jest 23 nauczycieli i 22 osoby do obsługi
 coraz więcej jest dzieci z deficytami; dla dzieci z autyzmem jest zatrudniony
nauczyciel wspomagający na 13 godzin; niestety te godziny nie są wystarczające

Radny R. Tasarz zaznaczył, że zawsze będzie za przeznaczaniem pieniędzy na oświatę,
ponieważ jest to konkretny i sprecyzowany cel. Jeżeli będzie musiał dokonać wyboru między
budową ulicy a celem oświatowym, zawsze wybierze oświatę.
 wyposażenie dydaktyczne placówki jest na bardzo wysokim poziomie
Pani Dyrektor przekazała propozycję rodziców, by ze środków zadania lokalnego
jednostki przeznaczyły część funduszy na remont placu zabaw. Radny R. Tasarz zaznaczył, że
pieniądze z zadania lokalnego powinny być przeznaczone na integrację społeczności, a nie na
budowanie.
 zaplanowano remont windy, nie wiadomo jednak, czy zostaną przeznaczone fundusze
na ten cel
 przeglądy i konserwacje przeprowadzane są każdego roku; książka obiektu znajduje
się w przedszkolu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez p. Dyrektor B. Radomską:
 rekrutacja - przewidywane są 4 oddziały; może powstać 5 – decyzja zapadnie w
sierpniu
 powstaną 2 grupy 6-latków po 24 osoby oraz 2 grupy 7-latków
 w listopadzie i grudniu były organizowane spotkania z dyrektorami przedszkoli,
nauczycielami przedszkolnymi oraz rodzicami, a także zajęcia otwarte dla 5,6latków
 w czerwcu zaplanowano festyn dla dzieci oraz spotkanie z dziećmi
przyszłorocznymi
 dla rodziców organizowane są spotkania z psychologiem i pedagogiem (nauka
odpowiedzialności u dzieci)






nie doszło do redukcji zatrudnienia głównie z powodu przebywania nauczycieli na
urlopach macierzyńskich, wychowawczych i L4; niestety w przyszłym roku
problem powróci
w szkole uczy się 996 dzieci; od września będzie o 40 dzieci mniej
obecnie funkcjonuje 41 oddziałów; w filii – 13 oddziałów
największy problem pojawi się za rok lub za 2 lata – całe nauczanie początkowe
trzeba będzie przenieść do filii

W trakcie spotkania dyskutowano nad zmianami, które wkrótce maja zostać
wprowadzone przez Ministerstwo Oświaty. Rozmawiano na temat możliwych rozwiązań,
zmian czasu trwania poszczególnych etapów nauczania (4-4-4 lub 3-5-4). Pani Dyrektor
zaznaczyła, że jeżeli dojdzie do takich zmian, to konieczna będzie redukcja zatrudnienia.
Zlikwidowano już godziny karciane dla nauczycieli. To wszystko spowoduje protest
nauczycieli i akcję strajkową.







w ramach zaplanowanych pieniędzy na remonty można wykonać jedynie małe
prace; konieczne jest jednak wyciszenie świetlicy oraz korytarza, a także wymiana
grzejników w dolnej części szkoły
w filii problem stanowi zbyt mała świetlica, do której po zakończonych zajęciach
często udają się całe klasy
nie ma problemów z papierosami, narkotykami i przemocą
osiągnięcia naukowe – 2 laureatów kuratoryjnych – z języka polskiego i
matematyki; wyróżnienie w konkursie „Złota Żabka”; trzecie miejsce w konkursie
międzygminnym z matematyki; liczne osiągnięcia sportowe
w 2015 r. szkoła znalazła się na 6 miejscu w rankingu szkół w Starostwie.

GIMNAZJUM W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez Dyrektora J. Krajewskiego:
 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów klas I; 7 oddziałów klas II i 8 oddziałów klas III
 zasady rekrutacji zostały zmienione uchwałą Rady Gminy, która wprowadziła
duże zamieszanie – nie są to regulacje szkoły, tylko regulacje gminy; po
rozmowach z Wójtem uwolniono rynek – uczeń sam wybiera do jakiej klasy chce
uczęszczać i jakiego języka chce się uczyć; rekrutacja została wydłużona do końca
lipca
 zaproponowane zostały 4 oddziały z poszerzonym językiem angielskim
 łącznie w szkole są 24 oddziały, z każdym rokiem przybywa uczniów spoza gminy
 wyniki egzaminu gimnazjalnego będą znane 17 czerwca
 w tym roku uczniowie zdobyli 17 laureatów (w 2015 r. było 13 laureatów)
 18 maja szkoła obchodzi Dzień Patrona - odbyła się msza święta, uroczystości
szkolne, w korytarzu wystawiona została relikwia Jana Pawła II
 w szkole panuje spokój – nie ma problemów z alkoholem, papierosami,
narkotykami
 remonty - dach nadal cieknie; został złożony wniosek o budowę sali aktywnej
rekreacji; remont szatni został wykonany bez zarzutów



kadra nauczycielska bez zmian – łącznie 60 pracowników; brakuje niestety
pracowników obsługi.

W trakcie posiedzenia poruszono temat złożenia wniosku do Kuratorium o nagrodę
dla p. Dyrektora. Pan J. Krajewski zaznaczył, że satysfakcjonujące jest już samo
zainteresowanie jego osobą w Kuratorium.
Dyskutowano również nad zmianami, które wkrótce maja zostać wprowadzone przez
Ministerstwo Oświaty. Zdaniem p. Dyrektora najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie
systemu 3-5-4, który zapewni wzrost jakości kształcenia, a także zastosowanie progu
rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych. Należy również wprowadzić próg egzaminu
maturalnego powyżej 50%. Pan J. Krajewski zaznaczył, że koszty wprowadzenia systemu 35-4 nie będą wielkie, jednakże perturbacje kadrowe będą nieuniknione.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 17.05.2016 r., o godz. 12:50.

18.05.2016 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU
Przewodniczący Komisji oddał głos wicedyrektor p. B. Machalskiej prosząc o
udzielenie informacji na temat rekrutacji, potrzeb i problemów.
Informacje przekazane przez p. B. Machalską:
 w szkole powstanie jedna klasa I – 36 dzieci; szkoła czeka na decyzję (diagnozę) w
sprawie 12 dzieci
 sześciolatki – 26 dzieci
 w gimnazjum będzie jedna klasa I, dopełniona do 20-22 osób dziećmi z
Bolechowa
 remonty – zaplanowano malowanie szkoły, ostatnie malowanie było w roku
2003; pozostałe naprawy wykonywane są na bieżąco
 kadra nauczycielska – 37 nauczycieli w Zespole Szkół, nie ma problemu z redukcją
zatrudnienia w związku ze zmianą przepisów
 potrzebna będzie nowa osoba na stanowisku księgowej – ½ etatu – obecna
księgowa złożyła wypowiedzenie
 do Urzędu został złożony wniosek o jeden etat na pracownika obsługi hali
sportowej, obecnie jest to ½ etatu na zlecenie
 pomieszczenie przy hali zostało adaptowane na przedszkole, w którym przebywa
grupa 5-latków (25 dzieci)
 uczniowie biorą udział we wszystkich możliwych konkursach przedmiotowych; w
konkursie matematycznym szkół podstawowych uczeń Biedruska zajął I miejsce;
w konkursie wiedzy o Gminie szkoła zajęła II miejsce
 w szkole organizowanych jest dużo zajęć profilaktycznych, warsztatów – nie ma
więc problemów z narkotykami, alkoholem czy przemocą; wiele ciekawych

przedsięwzięć organizowanych jest przez p. A. Rewers-Taterkę z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W trakcie posiedzenia komisja zwiedziła pomieszczenia oddziału przedszkolnego.

PRZEDSZKOLE W BIEDRUSKU
Informacje przekazane przez p. Kierownik G. Szóstak:
 rekrutacja jest nadal prowadzona, w II etapie przyjętych zostało 14 dzieci, nie
przyjęto – 6. Utworzona jest lista rezerwowa w kolejności zgodnej z ilością
uzyskanych punktów. Zgodnie z listą przyjęto następne 3 osoby
 problem stanowi rozmieszczenie dzieci w dwóch budynkach – kwestia
dowożenia jedzenia, udziału w uroczystościach; utrudniony jest kontakt między
wychowawcami
 w przedszkolu jest ciasno, pomieszczenia są niewielkie, wąskie korytarz; to
wszystko utrudnia organizację zabaw ruchowych
 brakuje sali na rytmikę, przedstawienia, zajęcia sportowe
 problem stanowi również kwestia ewakuacji – jest tylko jedno wyjście z
przedszkola; w związku z tym budynek jest tylko warunkowo dopuszczony do
użytkowania
 w przedszkolu jest 107 dzieci (w tym 25 w oddziale); osób zatrudnionych – 16.
W trakcie posiedzenia komisja zwiedziła przedszkole. Pani Kierownik szczegółowo
omówiła wszystkie mankamenty poszczególnych pomieszczeń.

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W CHLUDOWIE
Informacje przekazane przez p. Dyrektora K. Antkowiaka:
 rekrutacja trwa, jest na II etapie, pozostało jedno wolne miejsce, które zostanie
uzupełnione do 31 sierpnia br.
 klasa I nie zostanie utworzona w Chludowie – zgłosiło się zaledwie troje dzieci; w
związku z tym powstanie jedna klasa I w Golęczewie – łącznie 11 dzieci. Salka po
bibliotece zostanie adaptowana na salę lekcyjną. Jeżeli warunki nie będą
zaakceptowane przez rodziców, to wszystkie dzieci będą uczyć się w Chludowie,
ale za rok lub dwa lata trzeba będzie przenieść klasę z powrotem do Golęczewa
 nie ma redukcji zatrudnienia, jedynie zmiany – przejście ze szkoły do przedszkola
(nauczanie wczesnoszkolne)
 w szkole uczy się 500 dzieci
 potrzeby przedszkolne są w pełni zaspokojone
 budowa przedszkola w Golęczewie jest na etapie konkursu, realizacja w ciągu 2-3
lat – stąd odmalowanie pomieszczeń w Golęczewie jest konieczne
 termoizolacja budynku – problemem jest odpłatne udostępnianie sali
gimnastycznej – może to być powodem nie otrzymania dofinansowania
 uczniowie biorą udział w wielu konkursach; nie ma w tym roku laureata konkursu
wojewódzkiego; szkoła zajęła I miejsce w konkursie wiedzy o Gminie





powstają dwie I klasy w gimnazjum
zaplanowano remont 3 sal i wyposażenie ich w tablice interaktywne
pracownia komputerowa wymaga modernizacji – wymiany sprzętu; p. Dyrektor
zaproponował, aby wpisać do budżetu systemową wymianę sprzętu we
wszystkich placówkach oświatowych

Komisja podjęła wniosek o systemową, kompleksową wymianę sprzętu w szkolnych
pracowniach komputerowych na terenie Gminy. Głosowanie nad wnioskiem: 5 głosów za
przyjęciem wniosku (bez radnego M. Jankowiaka, który opuścił posiedzenie).





wymiany wymaga instalacja wodno-kanalizacyjna, która ma już 25 lat; brakuje
regulatorów ciepła na kaloryferach
remontu wymaga również stołówka (malowanie, wymiana wykładziny) i kuchnia
(wymiana okapu, szafy, malowanie), konieczna jest również wymiana oświetlenia
szkoła wystąpiła z wnioskiem o wycenę remontu boiska i budowę skoczni i bieżni
w budżecie zaplanowano również lifting budynku szkoły.

Pan Dyrektor zaznaczył, że kontrola przeprowadzona na zlecenie Komisji Rewizyjnej
budzi jego zastrzeżenia - osoba kontrolująca nie pojawiła się w ogóle w szkole.
W trakcie posiedzenia komisja została oprowadzona po szkole. Pan Dyrektor wskazał i
omówił kwestie wymagające remontu. Komisja miała również możliwość rozmowy z
psychologiem i pedagogiem szkolnym. Pan Dyrektor zaznaczył, że należałoby zwiększyć etat
obu Pań – 40 godzin tygodniowo nie wystarcza na wszystkie potrzeby dzieci i rodziców.
Poradnia zajmuje się różnymi przejawami problemów emocjonalnych (samookaleczenia,
używki, subkultury) oraz prowadzi zajęcia z osobami posiadającymi orzeczenia.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 18.05.2016 r., o godz. 12:40.
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