Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
w dniu 24.05.2017 r., placówki oświatowe na terenie Suchego Lasu

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Wizytacja placówek oświatowych na terenie Suchego Lasu (Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum, Przedszkole „Leśnych Ludków”).
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
24.05.2017 r. o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, witając członków Komisji
oraz zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności - 6 członków obecnych. W części posiedzenia uczestniczyła
radna A. Targońska. Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami za, przyjęła zaproponowany
porządek posiedzenia. Protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń zostaną zaopiniowane i
przyjęte przez członków Komisji do czwartku 25 maja br.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017.
Na początku posiedzenia wywiązała się dyskusja w sprawie przełożenia terminu
posiedzenia Komisji z dnia 22 maja na 24 maja. Radny R. Tasarz kategorycznie stwierdził, że
nie zgadza się na zmiany terminów posiedzeń oraz nie będzie przyjmował informacji o
zmianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sms i mail).
SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez p. Dyrektor B. Radomską:
 rekrutacja do klas I – 56 uczniów, powstaną 3 oddziały
 w związku z reformą edukacji pojawił się problem ciągłości nauczania pod kątem
kadrowym
 wszystkie pozostałe oddziały bez zmian, zmniejsza się jedynie ilość dzieci w
klasach do 18 osób
 sytuacja kadrowa będzie trudna w przyszłym roku – będzie 10 wychowawców klas
I-III i dodatkowo 3 nauczycieli wraca z urlopów; kilku nauczycieli zostanie
przeniesionych do SP nr 2
 podstawowym problemem jest odtworzenie pracowni chemiczno-fizycznej
(woda, gaz, odczynniki, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne); koszty tych
zmian zostaną poniesione przez samorząd
W trakcie spotkania dyskutowano nad reformą oświaty. Radny R. Tasarz zaznaczył, że
reforma ma szersze znaczenie. Dzięki niej powstaną szkoły branżowe, których dotychczas
brakowało. Zdaniem p. Dyrektor nie będzie w tym przypadku wykwalifikowanej kadry

nauczycielskiej. Według radnego Z. Hąci, 8-klasowa szkoła podstawowa daje większą
możliwość zintegrowania dzieci, a 4-letnie liceum lepiej przygotowuje do matury.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że reforma była przygotowana „na kolanie”, konsultacje
w tej sprawie trwały zaledwie tydzień. Zdaniem Przewodniczącego reforma powinna być
udoskonaleniem istniejącego programu, a nie całkowitą rewolucją.





Rada Rodziców oraz p. Dyrektor nie wyrazili zgody na powstanie liceum
ogólnokształcącego w budynku szkoły. Wójt szuka nowej lokalizacji, proponowany
jest budynek firmy Nickel lub Pepsi. Zdaniem Przewodniczącego gmina nie
powinna dopłacać do prywatnej inicjatywy. Liceum będzie darmowe dla rodziców
i uczniów, a koszty poniesie w tym przypadku samorząd.
w SP nr 1 nie będą wprowadzane nowe rozwiązania. Zdaniem p. Dyrektor za
szkołą przemawia tradycja. Zmieni się jedynie logotyp.
remontu w szkole wymaga gabinet psychologa i pedagoga; potrzebne też są
dodatkowe stoły i krzesła.

GIMNAZJUM W SUCHYM LESIE
Na wstępie p. Dyrektor J. Krajewski podziękował za kształt podjętej uchwały i
życzliwość ze strony radnych.
Informacje przekazane przez Dyrektora J. Krajewskiego:
 klasy gimnazjalne pozostają bez zmian
 powstaną 4 oddziały klasy I w budynku przy ul. Konwaliowej
 oddziały będą liczyć ok. 20 osób; pozostało jeszcze 16 niezgłoszonych dzieci.
Jeżeli zgłoszą się, to oddziały będą liczyć 24 uczniów.
 do SP nr 2 przejdzie 5 oddziałów kl. IV z ul. Konwaliowej i 2 oddziały kl. VII ze SP
nr 1
 na wniosek rodziców dzieci mogą być przenoszone między szkołami (dot. kl. IV
lub VII)
 w sumie do przeniesienia do SP nr 2 do kl. IV jest 32 uczniów, a do kl. VII – 26
 docelowo będzie 6 oddziałów kl. IV i 3 oddziały kl. VII; gdyby zaistniała
konieczność można utworzyć nawet 1 oddział więcej
 organizacja drzwi otwartych dla rodziców cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem
Pan Dyrektor wniósł prośbę o zachowanie zapisu o 24 osobowych klasach i podziale
klasy na dwa poziomy nauczania języka angielskiego. Niestety nie otrzymał zgody Wójta i
kierownika Referatu Oświaty i Sportu. Zdaniem Dyrektora jest to krok wstecz.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że pierwszy raz mamy 2 szkoły podstawowe w tej
samej miejscowości i tworzy się w ten sposób konkurencja. Dodał, że należy pozwolić
rodzicom dokonywać wyboru, a nie tylko narzucać podział administracyjny.
 piętro budynku szkoły przy ul. Konwaliowej będzie wykorzystywane przez SP nr 1
(6 sal), natomiast parter przez SP nr 2 (3 sale)

 kadra nauczycielska zostaje bez zmian, nikt nie stracił pracy; ze SP nr 1 do szkoły
na ul. Konwaliowej przechodzą 2 nauczycielki nauczania początkowego
 w bieżącym roku szkolnym 16 gimnazjalistów otrzymało tytuł laureata
 wyniki egzaminów gimnazjalnych nie są jeszcze znane
 uczniowie spoza obwodu:
- kl. IV – 4 uczniów złożyło zgłoszenie; 7 podań spoza obwodu; 21 wniosków o
przeniesienie ze SP nr 1
- kl. VII - 6 uczniów złożyło zgłoszenie; 4 podania spoza obwodu; 16 wniosków o
przeniesienie ze SP nr 1.
W trakcie posiedzenia poruszono temat sali gimnastycznej – projektu przebudowy
sali aktywnej rekreacji. W projekcie są 3 płyty do ćwiczeń – 2 na potrzeby szkoły i 1 na judo
z podłożem amortyzacyjnym. Radny M. Jankowiak zauważył, że taka sala nie daje
możliwości gry w piłkę nożną. Dyskutowano nad możliwością utworzenia hali sportowej z
boiskiem do piłki nożnej, co umożliwi treningi przez cały rok. Dyrektor zaproponował
przeniesienie sekcji judo do budynku szkoły przy ul. Konwaliowej, co pozwoli na uprawianie
wszystkich dyscyplin w sali aktywnej rekreacji.
Podsumowując spotkanie p. Dyrektor ponownie zawnioskował o pozostawienie 24
osobowych klas oraz klas z poszerzonym językiem angielskim. Dodał, że takie rozwiązania
były w Gimnazjum od lat i stanowią wartość dodaną tej szkoły. Dyrektor zaznaczył, że w
roku szkolnym 2018-2019 zawnioskuje o oddziały dwujęzyczne. Dodał również, że jako
dyrektor chce mieć wpływ na kształt szkoły, a nie tylko realizować zalecenia
administracyjne.
PRZEDSZKOLE „LEŚNYCH LUDKÓW”
Przewodniczący Komisji oddał głos p. Dyrektor A. Michalak prosząc o udzielenie
informacji na temat rekrutacji, potrzeb i problemów. Na wstępie p. Dyrektor zaznaczyła, że
obecnie odchodzi się od dydaktyki w stronę praktyki. Praca polega na podążaniu za
dzieckiem i jego rozwojem.
Informacje przekazane przez Dyrektor A. Michalak:
 naukę kontynuuje 191 dzieci, nowych – 102. W poszczególnych rocznikach jest
następująca ilość dzieci:
- 2011 – kontynuacja – 82, nowych – 10
- 2012 – kontynuacja – 62, nowych – 7
- 2013 – kontynuacja – 47, nowych – 69
- 2014 – nowych – 63
 zostanie utworzony jeden dodatkowy oddział
 grupy będą mieszane – 3-4 latki i 5-6 latki
 do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z Ukrainy
 toaleta zewnętrzna została zrobiona; wkrótce nastąpi odbiór windy
 wiodącym problemem jest plac zabaw; są 3 projekty, które obecnie analizuje Urząd;
jedna część placu będzie na trawie, pozostałe - żwir, płyty lub poliuretan
 w 4 salach zostały założone tablice multimedialne z programami dostosowanymi dla
dzieci (relaksacyjne, na refleks)
 w salach zostały założone rolety zewnętrzne, które mają chronić przed promieniami
słonecznymi i nadmiernym ciepłem.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 24.05.2017 r., o godz. 11:50.
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