Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
dniach 18-19.05.2015 r., godz. 9:00 – placówki oświatowe na terenie Suchego Lasu
oraz Biedruska, Golęczewa 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 (18.05.15. - Przedszkole
„Leśnych Ludków”, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa; 19.05.15. - Biedrusko,
Golęczewo i Chludowo).
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
18.05.2015 r. o godz. 9:00 w Przedszkolu „Leśnych Ludków”, witając członków Komisji oraz
zgromadzone osoby. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na
podstawie listy obecności - 5 członków obecnych. Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami
za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyła również
radna Agnieszka Targońska.
18.05.2015 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:
 w przedszkolu jest łącznie 275 miejsc + 25 miejsc w oddziale w Złotnikach; 174 dzieci
będzie kontynuowało naukę, 101 miejsc pozostało do obsadzenia; w rocznikach 2009
i 2010 - obowiązek przyjęcia; rocznik 2011 – prawo do przyjęcia. Łącznie dzieci z tych
roczników jest 43
 w przedszkolu są następujące grupy; 2 grupy 3-latków; 1 grupa 3-4-latków; 2 grupy 4latków; 1 grupa 5-latków; 1 grupa 5-6-latków oraz 1 grupa 6-latków (odroczenie od
obowiązku szkolnego). Ponad 70 dzieci otrzymało odroczenie od nauki – rodzice
wycofują swoje dzieci, przez co komplikują sytuację
 z braku miejsc 13 dzieci nie zostało przyjętych; złożono propozycję miejsca w
Chludowie – brak zainteresowanych
 spoza rejonu jest 5 dzieci
 zajęcia nadobowiązkowe – język angielski – 2 razy w tygodniu, zajęcia rytmiczne – 2
razy w tygodniu. Zajęcia te finansowane są przez Urząd Gminy
 język angielski będzie obowiązkowy dla 5-6–latków; zostanie zatrudniona dodatkowa
osoba do nauki języka

 stan osobowy – do każdego oddziału przyporządkowana jest woźna; 22 nauczycieli
jest zatrudnionych; psycholog – 5 godzin w tygodniu oraz logopeda – 10 godzin w
tygodniu (umowa zlecenia); zatrudniona jest 1 sprzątaczka i 1,5 etatu dozorcy wraz z
konserwatorem
 do przedszkola uczęszcza 3 dzieci wymagających dodatkowego wsparcia - z
autyzmem, niedostosowanych społecznie i jedno dziecko z nauczaniem
indywidualnym; 1 z dzieci jest niepełnosprawne ruchowo; dzieci z autyzmem mają
wsparcie nauczyciela specjalisty – 5 godzin w tygodniu (fundusze z Urzędu Gminy)
 nauczyciele pracują 25 godzin tygodniowo; w grupie zerowej – 20 godzin
Radna A. Targońska złożyła wniosek o większą liczbę nauczycieli, którzy będą
przebywać w tym samym czasie z grupą dzieci (nie tylko jeden opiekun i woźna).
 potrzeby inwestycyjne – plac zabaw – unowocześnienie i wymiana sprzętu (jest
wpisany do budżetu); remont ściany przy głównym wejściu; przegląd techniczny
wypadł prawidłowo; pozostały tylko do wymalowania sale.
Radna A. Targońska zaproponowała, w związku z częstymi chorobami dzieci,
zainstalowanie w salach lamp UVC – lamp bakteriobójczych oraz kontrolę i weryfikacje dzieci
przez pielęgniarkę. Pani Dyrektor zaznaczyła, że nie ma funduszy na zatrudnienie
pielęgniarki.

GIMNAZJUM W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez Dyrektora J. Krajewskiego:
 wyniki egzaminu gimnazjalnego będą znane w połowie czerwca; niestety widoczny
jest coraz większy brak zainteresowania ze strony dzieci, brak też motywacji – do
liceum nie ma już egzaminów wstępnych
 po raz kolejny sukcesem jest ilość laureatów – 13; na tle podpoznańskich gmin jest to
wynik bardzo dobry
 rekrutacja trwa; w szkole jest 462 uczniów, w tym spoza gminy – ¼ (progiem przyjęcia
dla dzieci spoza gminy jest zachowanie bardzo dobre i wzorowe); coraz mniej dzieci
przyjmowanych jest spoza obwodu; wkrótce może okazać się, że przeszkodą będzie
brak miejsca (w budynku mieści się Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Dębowy Liść)
 w nowym roku powstanie 8 oddziałów po 24 uczniów; zatrudnionych jest 40
nauczycieli (wraz z przebywającymi na urlopach zdrowotnych)
 nie ma w szkole problemu z narkotykami i papierosami; w Statucie wpisano również
zakaz e-papierosów
 w kwestii remontu najpilniejszą sprawą jest dach, który był już wielokrotnie
naprawiany. Został złożony wniosek do Urzędu wraz z ekspertyzą. Szatnie zostały
wyremontowane
 Pan Dyrektor zapewnił, że nie ma zagrożenia dla UKS Suchy Las (jedynie na czas
remontu sali aktywnej rekreacji); remont zakłada budowę 3 płyt – 2 na zajęcia i 1 dla
UKS. Podłoga będzie zamortyzowana, doczepione zostaną liny, a połać zostanie
odgrodzona siatką od reszty – by zyskać więcej miejsca. Pan Dyrektor zaznaczył, że

Gimnazjum jest przede wszystkim placówką oświatową, wszyscy pozostali
korzystający z budynku, są tylko gośćmi. Brakuje już miejsca na sale lekcyjne.
Na posiedzenie dotarł członek Komisji - radny M. Jankowiak.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez p. Dyrektor B. Radomską:
 w szkole uczy się 841 dzieci (razem z filią)
 po pierwszej rekrutacji – 96 dzieci i 139 w filii (w tym 40 dzieci z Poradni – p.
Dyrektor czeka na orzeczenia); w drugiej rekrutacji przyjęto 18 dzieci (rodzice
zameldowani na działkach i pracujący w Suchym Lesie)
 w szkole uczy się ponad 130 dzieci z dysfunkcjami; ich liczba ciągle rośnie; w
szkole nauczyciele mają po 2-4 kwalifikacje, co stanowi odpowiednie zaplecze
 w 2016 r. przyjętych zostanie ok. 990 dzieci
 problem stanowi świetlica i jej przeludnienie oraz kwestia wydawania obiadów
dla najmłodszych
 utrudnieniem jest również zatrudnienie głównej księgowej oraz osoby od kadr i
płac na ½ etatu
 w filii pojawił się problem drzwi przeciwpożarowych, które przy dużym wietrze i
wyłączeniu prądu, samoczynnie się otwierają; należałoby również zamontować
żaluzje na I piętrze od strony budowanego hotelu – w klasach są tablice
multimedialne, które są słabo widoczne przy dużym nasłonecznieniu
 w tym roku szkoła obchodzi 60 rocznicę powstania, przewidziany jest Dzień
Sportu, organizacja miasteczka komunikacyjnego; główne obchody odbędą się w
listopadzie
 w szkole została przeprowadzona ewaluacja całościowa; kwestią odróżniającą
szkołę od innych placówek jest niestety to, że dzieci nie pomagają sobie
wzajemnie w nauce
 wsparcie metodyczne nauczycieli jest bardzo mocne; nauczyciele biorą udział w
wielu szkoleniach, wiedzę przekazują sobie wzajemnie.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 18.05.2015 r., o godz. 12:00.

19.05.2015 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU
Przewodniczący Komisji oddał głos p. Dyrektor G. Matysiak prosząc o udzielenie
informacji na temat rekrutacji, potrzeb i problemów. W posiedzeniu uczestniczył również
radny Dariusz Matysiak.
Informacje przekazane przez Dyrektor G. Matysiak:

 odczuwalny brak miejsca w szkole; liczba dzieci ciągle wzrasta – powstają nowe
osiedla w Biedrusku
 w przedszkolu jest 82 dzieci, w 2016 r. będzie 107
 w Szkole Podstawowej są po 2 klasy I, II, IV i V
 w Gimnazjum klasy są mało liczne – 21-23 uczniów
 spoza rejonu przyjmuje się dzieci tylko w przypadku uzupełniania klas do 24 uczniów
 w każdej sali działa internet, w 2 salach zamontowane są tablice interaktywne
 skutki wzrostu ilości dzieci: zwiększenie godzin w świetlicy (obecnie świetlica jest
czynna od 7-8 i 11-18); do świetlicy uczęszcza 90 dzieci; I klasy chodzą na zmiany, w
klasach starszych nie ma na razie takiej potrzeby; dzieci uczą się na 1,5 zmiany (I klasy
rozpoczynają o godz. 11.00); dla całego Zespołu Szkół wzrost etatów wyniesie 4,36;
większa ilość dzieci, to również zwiększenie etatu psychologa i logopedy
 w przedszkolu są 4 oddziały i 1 w szkole (12-15 dzieci); 36 dzieci 5-letnich, 26 dzieci 3letnich (realny wzrost w 2016 r.)
 budynek szkoły ma ponad 100 lat, jest zabytkiem; ma niestety mnóstwo
mankamentów
 najpilniejsze potrzeby: budowa przedszkola z klasami 1-3; w szkole mogą pozostać
klasy 4-6 oraz Gimnazjum (na samo Gimnazjum budynek jest zbyt duży)
 Pani Dyrektor zaznaczyła, że w Biedrusku są dwie działki pod szkołę i przedszkole;
trzeba jednak dokładnie przeanalizować sytuację demograficzną, by nie budować
niepotrzebnie nowych obiektów. Niestety trudno jest ustalić dokładną liczbę dzieci ze
względu na np.: brak meldunku na działkach. Najlepszym rozwiązaniem byłaby
budowa szkoły i przedszkola, ale po dokonaniu realnej analizy
 Radny R. Tasarz wskazał potrzebę budowy dodatkowej klatki schodowej na zewnątrz
budynku, która stanowić będzie kolejną drogę ewakuacji w razie pożaru
 Radny D. Matysiak zaznaczył, że w razie nieszczęścia długo należy czekać na pomoc
Straży Pożarnej - przedszkole w Biedrusku czekało ponad godzinę na pojazd Straży
Pożarnej z drabiną w czasie akcji usuwania owadów błonkoskrzydłych
 rekrutacja: w przedszkolu – 107 dzieci; wszystkich uczniów jest łącznie 341
 kadra nauczycielska: potrzeby - jeden wakat w przedszkolu na obsługę oraz jeden w
szkole – nauczanie początkowe oraz parę godzin polonisty ze względu na roczny
urlop; łącznie jest 34 nauczycieli, w tym 25 na pełnym etacie
 potrzeba osobnego gabinetu dla Dyrektora i z-cy Dyrektora
 Pani Dyrektor poinformowała o potrzebie dokonania zmian w Regulaminie
przyznawania nagród przez Wójta – zdaniem p. Dyrektor nagroda powinna być dla
średniej 4.75, a nie dla najlepszej średniej w szkole, która bywa na poziomie 4.1.
Radny R, Tasarz zawnioskował o budowę klatki schodowej – ewakuacyjnej dla szkoły i
przedszkola (za zgodą konserwatora zabytków) oraz o budowę małego placu zabaw dla
oddziału przedszkolnego.
Protokół z posiedzenia komisji z dnia 27 kwietnia został przyjęty jednogłośnie.

GOLĘCZEWO - FILIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHLUDOWIE
Pani Kierownik D. Kamińska oprowadziła członków Komisji po budynku oraz po teren
wokół filii. Informacje przekazane przez p. Kierownik:
 szkoła i przedszkole liczy 107 dzieci
 maksymalna ilość dzieci w klasach - 19
 rekrutacja na rok 2016 trwa; na razie jest 113 zgłoszeń (w grupie maksymalnie 25
dzieci)
 w szkole jest jedna sala z tablicą multimedialną oraz jedna sala komputerowa
 brakuje pomieszczenia na bibliotekę oraz świetlicę (klasa lekcyjna pełni rolę
świetlicy); brakuje pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczenia socjalnego; problem
stanowi leżakowanie dzieci (codzienne składanie leżaków)
 50 dzieci jest na różnych dietach; posiłki są w ramach cateringu; koszt - 8,50 zł/dzień
 remontu wymagają schody z obu stron budynku; należy również wymalować klatkę
schodową oraz ściany przy sali gimnastycznej
 został złożony wniosek o nową szatnię – koszt ok. 7 tys. zł
 kadra nauczycielska: 4 nauczycieli w szkole, 1 nauczyciel w świetlicy (prace w świetlicy
wspomaga p. Kierownik); 4 etaty w oddziale przedszkolnym; łącznie jest 9 etatów
(religia i j. angielski - etat dzielony)
 język angielski obowiązuje w grupie 3,4,5-latków w przedszkolu; zajęć dodatkowych
brak.

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE W CHLUDOWIE
Informacje przekazane przez p. Dyrektora K. Antkowiaka:
 w Szkole Podstawowej uczy się 177 uczniów (+ 53 w Golęczewie); łącznie jest 13
oddziałów; w Gimnazjum – 115 uczniów
 kadra nauczycielska – 51 nauczycieli
 rekrutacja: w 1 klasie Szkoły Podstawowej – 47 zgłoszeń do dwóch klas; w
przedszkolu: do grupy 3-latków – 25 zgłoszeń; do grupy 4-latków – 24 zgłoszenia;
w dwóch grupach 5-latków są jeszcze wolne miejsca
 szkoła oferuje dużo zajęć dodatkowych np.: zajęcia teatralne, sportowe, chór,
zajęcia wyrównawcze itd.
 w ciągu dwóch lat może pojawić się problem dwuzmianowości lub poszukiwania
sal dodatkowych na zajęcia; w związku z brakiem sal już teraz lekcje odbywają się
w świetlicy i czytelni
 duże zainteresowanie świetlicą, uczęszcza do niej ok. 50 dzieci; 1 nauczyciel
przypada na 25 dzieci; zgłoszona została potrzeba drugiego etatu
 w szkole funkcjonuje kuchnia, brakuje niestety stołówki, dzieci spożywają posiłki
w holu
 niedługo rozpocznie się remont dwóch sal gimnastycznych
 pedagog, logopeda i psycholog mają pełne obłożenie; w niektórych klasach
potrzebny jest nauczyciel wspomagający w związku z rosnącą liczbą dysfunkcji u
dzieci
 nie ma w szkole problemu z alkoholem, papierosami, e-papierosami








zajęcia sportowe pozalekcyjne organizowane są przez Klub Sportowy Rekord
dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z fitnessu, mniejszym – basen
remontu wymaga boisko; złożony został projekt na 30 tys. zł (wymiana 30 przęseł,
koszy do koszykówki, budowa 3-stanowiskowej bieżni oraz skoczni)
budynek szkoły wymaga termomodernizacji – koszt ok. 2 mln zł
duże kwoty przeznaczane są na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli; nauczyciele
doceniają taką możliwość i ma to odzwierciedlenie w wynikach osiąganych przez
szkołę
w przedszkolu istnieje potrzeba zatrudnienia 2 pomocy i 2 nauczycieli po pół
etatu.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 19.05.2015 r., o godz. 13:15.
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