Protokół z posiedzenia
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Suchy Las, dnia 26.06.2019 r., godz. 17:30

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Powitanie członków Komisji i gości,
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
4. Przyjęcie porządku posiedzenia,
5. Spotkanie z Radą Rodziców przedszkola Academos w Złotnikach,
6. Wolne głosy i wnioski,
7. Zakończenie.

Ad. 1-3
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Radzięda otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 26.06.2019 r. o godz. 17:30, witając członków Komisji oraz
zgromadzonych gości. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie
listy obecności – 4 członków komisji obecnych. W posiedzeniu uczestniczyli również Przedstawiciele
Rady Rodziców przedszkola Academos w Złotnikach.
Ad. 4
Komisja jednogłośnie, czteroma głosami za, przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. 5
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda przekazała głos Przedstawicielom Rady Rodziców w celu
przedstawienia funkcjonowania Przedszkola Academos w Złotnikach.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że budynek przedszkola ma potencjał jednak jest bardzo
duży stopień bezwładności wykonywania działań. Rodzic podkreślił, że jedynym ze środków kontaktu
jest Pani Dyrektor przedszkola, jednak wprowadzenie czegokolwiek trwa bardzo długo.
Radna I. Koźlicka spytała czy zatrudnianie pracowników leży po stronie właściciela budynku.
Przedstawiciel Rady Rodziców odpowiedział, że jak najbardziej to właściciel zatrudnia pracowników.
Radna I. Koźlicka spytała dlaczego gmina nie zatrudnia.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda odpowiedziała, że przedszkole prowadzi podmiot prywatny
dlatego gmina nie zatrudnia pracowników.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że w miarę możliwości Pani Dyrektor przedszkola
pomaga najlepiej jak potrafi, jednak ścieżka załatwienia jakiejkolwiek sprawy jest wydłużona. Rodzic
stwierdził, że Pani dyrektor jest pośrednikiem między rodzicami, a właścicielem i nie ma wpływu na
wszystko. Rodzice poinformowali członków Komisji o gorącym temacie ostatnimi czasy związanym z
założeniem klimatyzacji w przedszkolu. Rodzice stwierdzili, że przewody wentylacyjne są podciągnięte
i właściciel wyraził zgodę na podłączenie jednak kwota, którą jest w stanie zapewnić w wysokości 5
tys. zł. jest zbyt niska by pokryć koszty. Rodzice dodali, że przekazano im informację, iż obecnie
właściciel budynku nie ma pieniędzy na podłączenie klimatyzacji. Rodzice ponadto stwierdzili, że
klimatyzatory, które są na salach nie spełniają swojej roli, a dzięki wentylacji można by kontrolować

temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach. Rodzice wskazali, że Pani Dyrektor przedszkola stara się
znaleźć rozwiązanie.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda stwierdziła, że należałoby zorientować się jaka jest umowa
między dyrektorem, a właścicielem budynku, czy dyrektor zajmuje się wyłącznie dydaktyką i kadrami
czy również wyposażeniem budynku.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że Pani Dyrektor nie ma wpływu na takie decyzje.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że kwestia chociażby ochrony sal przed słońcem
podjęta była na jesień we wrześniu. Przedstawicielka Rady Rodziców dodała, że rodzice razem z
dziećmi uczą się funkcjonowania w przedszkolu.
Przedstawiciel Rady Rodziców dodał, że w sierpniu oraz we wrześniu ubiegłego roku przed rokiem
szkolnym odbywały się spotkania integracyjne, na których poruszano problem braku rolet. Rodzic
dodał, że Pani Dyrektor poinformowała rodziców już wtedy, że będzie w tej sprawie pisać do organu
prowadzącego, gdyż wiedziała, że będzie za ciepło.
Radny G. Słowiński stwierdził, że sale przedszkolne są bardzo ładnie nasłonecznione jednak w upalne
dni wysoka temperatura może być zbyt uciążliwa dla dzieci.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował członków Komisji o zakupie ze środków rady rodziców
drzew w celu osłony okien. Rodzic dodał, że organ prowadzący również zakupił sadzonki jednak zanim
rośliny będą w stanie przysłonić okna należy zamontować rolety i podłączyć klimatyzację.
Na posiedzeniu wywiązała się dyskusja o kosztach miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu
Academos oraz wielkości dotacji z gminy dla przedmiotowego przedszkola.
Radny G. Słowiński poinformował, że uzyskał informację od Radnego M. Przybylskiego, który
poinformował go, że odnośnie dotacji dla przedszkola będzie można wypowiedzieć się po zakończeniu
roku szkolnego, gdyż powinien być opublikowany raport. Radny podkreślił, że pomimo tego, iż
przedszkole Academos jest dotowane na poziomie 130% na jedno dziecko to kwotowo jest to mniej niż
na jedno dziecko w przedszkolu publicznym w Suchym Lesie. Radny podkreślił, że tak to wynika z
umówi i ustawy, która reguluje podmioty prywatne prowadzące publiczne przedszkola. Radny
podkreślił, że ze 130% dotacji można pokryć bieżące utrzymanie przedszkola tj. sprzątanie, zatrudnienie
etc., natomiast nie wchodzi do kwoty wyżywienie, płatna opieka powyżej 5h oraz wykonywanie
inwestycji.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że przedszkole dostaje mniejszą dotację jednak po jego
stronie jest więcej kompetencji jak np. opłacanie rachunków, gdzie w przedszkolu publicznym są one
opłacane przez organ gminy.
Radny G. Słowiński stwierdził, że rachunki powinny być opłacane z subwencji. Radny podkreślił, że
większą wiedzę na temat dotacji ma Radny M. Przybylski, który ze względu na spotkanie z
mieszkańcami Złotkowa nie był wstanie przybyć.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że taką wiedzę powinien mieć Referat Oświaty Urzędu Gminy.
Przedstawicielka Rady Rodziców poprosiła o adres mailowy w celu kontaktu z Radnymi.
Radny G. Słowiński poinformował Rodziców, że jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki prosi
o bezpośredni kontakt.
Przedstawicielka Rady Rodziców poprosiła o wyjaśnienie celu dzisiejszego spotkania Komisji z
rodzicami.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda poinformowała, że pod koniec 2018 r. jeden z rodziców z
przedszkola Academos poinformował Komisję o problemach w przedszkolu, którymi zająć się miała
Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca dodała, że później nie było już
zgłoszeń o problemach, a nawet jeśli były to nie trafiały do Komisji Oświaty.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że Komisja chciała wysłuchać dwóch punktów widzenia.

Radny G. Słowiński poinformował Rodziców o informacjach jakie dotarły do Rady. Radny podkreślił,
że Komisja uzyskała informację, że w przedszkolu brakuje papieru toaletowego, który muszą przynosić
rodzice.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że takiej sytuacji nie było. W jednej grupie w
przedszkolu jedna z pań opiekunek stwierdziła, że rodzice powinni przynosić papier toaletowy. Rodzic
podkreślił, że Pani zrobiła niepotrzebny problem. Dodał, że już nie pracuje w przedszkolu.
Przedstawicielka Rady Rodziców wyjaśniła jak wyglądała sytuacja. Klasa, w której wystąpił problem
dzieliła z inną klasą jedną łazienkę, przez co korzystano z większej ilości papieru. Rodzic stwierdził,
że był to wyolbrzymiony problem.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że nie był to problem braku papieru toaletowego jednak kwestia
organizacji.
Radny G. Słowiński poinformował, że Radni dowiadywali się jak sytuacja wygląda i rodzice
tłumaczyli, że papier był potrzebny do zajęć plastycznych jednak pomimo wszystko Radny podkreślił,
że tym bardziej rodzice nie powinni płacić za papier toaletowy, gdyż materiały dydaktyczne powinny
być opłacane z dotacji dla przedszkola z gminy.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że rodzice co miesiąc płacą za materiały plastyczne
dla dzieci. Są to małe kwoty około 25-30 zł na 2 – 3 miesiące ale nie wliczone do opłaty za przedszkole.
Radny G. Słowiński poinformował Rodziców, że nie powinni płacić za materiały dydaktyczne, gdyż
muszą być one fundowane z dotacji z gminy, cokolwiek by to nie było. Rady przedstawił przykład
wyjazdu dzieci nad jezioro i opłatę za zabezpieczenie przestrzeni, by dzieciom się nic nie stało. Radny
podkreślił, że za taką usługę nie powinni płacić rodzice tylko przedszkole powinno taką ochronę
zapewnić.
Radny M. Bajer poinformował, że w każdej jednostce oświatowej musi być statut, w przypadku
przedszkola również. Radny podkreślił, że statut wyraźnie i zwyczajnie reguluje funkcjonowanie
przedszkola, jest podstawową rzeczą. Rady dodał, że rodzice mają prawo brać udział w organizowaniu,
redagowaniu statutu, które następnie powinno przejść przez głosowanie. Radny stwierdził, że
Przedstawiciele Rady Rodziców powinni zorientować się w Referacie Oświaty bądź w kuratorium, czy
przedszkole posiada statut. Radny podkreślił, że należy to sprawdzić, gdyż być może statut określono
przed rozpoczęciem funkcjonowania przedszkola. Radny poinformował zebranych o funkcjonowaniu
jednostki oświatowej na przykładzie szkoły, wskazał ważne dokumenty jak statut czy regulaminy dla
poszczególnych grup. Radny podkreślił, że w każdej jednostce oświatowej znajduje się dyrektor, rada
pedagogiczna oraz rada rodziców. Radny spytał czy rodzice zorganizowali już radę rodziców. Radny
stwierdził, że zorganizowanie regulaminu spodoba się również właścicielowi przedszkola.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że jak najbardziej rodzice zorganizowali radę oraz
spotykają się regularnie.
Radny G. Słowiński stwierdził, że rada rodziców została usankcjonowana.
Przedstawicielka Rady Rodziców stwierdziła, że w przedszkolu istnieje statut ale nie jest żywym
dokumentem. Został opracowany, wskazuje na obowiązki organów jednak nie obejmuje wszystkich
sytuacji życiowych, jak zapłata za materiały plastyczne. Rodzice stwierdzili, że wolą zapłacić, gdyż nie
jest to na tyle wysoka kwota, a robią to dla dzieci.
Radny M. Bajer poinformował, że w szkole zakup materiałów odbywa się z pieniędzy klasowych.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że dzieci w przedszkolu wykorzystują bardzo dużo
materiałów plastycznych. Dodała, że były różne koncepcje cenowe, jednak nigdy nie było tak, że rodzice
nic nie płacili.
Radna I. Koźlicka spytała czy Rodzice mają zastrzeżenia do poziomu kwalifikacji personelu oraz
prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Przedstawiciel Rady Rodziców odpowiedział, że w grupie najstarszych dzieci na początku poziom był
zbyt wysoki jednak po interwencji rodziców obciążenie zelżało. Rodzic stwierdził, że można uznać, że

dzieci miały za wysokie wymagania ale teraz niema zastrzeżeń do merytorycznego przygotowania
personelu. Dodał, że problem występował w młodszych grupach ze względu na dużą rotację personelu.
Przedstawicielka Rady Rodziców wyjaśniła, że dwie z Pań zmieniły zatrudnienie ze względu na lepsze
oferty pracy.
Przewodnicząca KOSiSS J. Radzięda poinformowała, że jest to kwestia zatrudnienia nowych
pracowników. Przewodnicząca dodała, że placówka nie musi zatrudniać personelu zgodnie z kartą
nauczyciela.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że podczas strajku był problem z personelem.
Radny G. Słowiński spytał czy przedstawiona rodzicom we wrześniu 2018 r. oferta programowa jest
realizowana.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że na tą chwilę program jest powoli realizowany.
Dodała, że dzieci uczyły się już liter zanim przywieziono tablice do klas, ponadto starsze dzieci były
już na wycieczkach organizowanych przez przedszkole do Suchego Lasu czy Rokietnice.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że rodzice nie kwestionują mniejszych wypadów, jednak
rodzice proponują wyjścia do papugarni, czy muzeum jednak pomimo podpowiedzi rodziców takie
wycieczki nie sią organizowane. Ponadto dodał, że ze względy na spore problemy kadrowe nie było
takiej możliwości jednak teraz wycieczek będzie więcej.
Radny M. Bajer poinformował zebranych, że każde opuszczenie szkoły czy przedszkola to wycieczka.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że rodzicom udało się zorganizować w przedszkolu
teatr, zaprosić straż czy ratownika medycznego.
Radny G. Słowiński spytał czy rodzice muszą wyposażać sale w zabawki bądź to finansować.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że wyposarzenie było już w salach jednak nie było za
dużo zabawek ale są uzupełniane. Ponadto jeśli w domach są zabawki w dobrym stanie to rodzice
również przynoszą je dla dzieci.
Przedstawiciel Rady Rodziców dodał, że część kosztów przedszkola ponoszone są na zajęcia z
angielskiego, które dzieci mają codziennie po pół godziny. Ponadto dodał, że w przedszkolu jest
zatrudniony psycholog.
Radny G. Słowiński spytał czy prawdą jest, że w listopadzie 2018 r. zabrano dzieciom możliwość picia
wody z dystrybutorów.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że woda jest dostępna cały czas i wręcz odwrotnie to
przez pewien czas firma kateringowa zajmująca się posiłkami przywoziła wodę, jednak stwierdzili, że
nie jest to w jej gestii i przestali podawać wodę. Przez 2 tygodnie wody w przedszkolu nie było jednak
właściciel kupił i przywiózł dystrybutory z wodą oraz kubki dla każdego dziecka. Rodzic podkreślił, że
był to wyłącznie problem przejściowy.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że nie ma takich kwestii, nad którymi powinna pochylić się Komisja.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że jeśli chodzi o decyzyjność to okres
wprowadzania decyzji jest bardzo długi.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda poinformowała, że nie jest to w gestii ani Komisji ani gminy,
gdyż jest to przedszkole prywatne.
Radny G. Słowiński spytał czy to prawda, że rada rodziców płaci faktury dotyczące funkcjonowania
przedszkola.
Przedstawicielka Rady Rodziców pełniąca funkcję skarbnika poinformowała, że nie płacą żadnych
faktur. Poinformowała, że z konta rady rodziców płaciła za materiały oraz za książki. Kwota była
zebrana przez wychowawców grup, a Pani jako skarbnik zapłaciła.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda spytała czy faktura była wystawiona na przedszkole.
Przedstawicielka Rady Rodziców pełniąca funkcję skarbnika odpowiedziała, że faktura była
wystawiona na radę rodziców.

Radny M. Bajer stwierdził, że zakup książek gwarantuje szkoła, dla dzieci, nauczycieli czy do
biblioteki.
Przedstawiciel Rady Rodziców spytał czy jest przewidziana budowy szkoły podstawowej, gdyż Wójt
na otwarciu przedszkola o tym wspominał.
Radny G. Słowiński poinformował, że pierwotnie szkoła podstawowa miała być budowana aczkolwiek
po wszystkich złych sygnałach, które docierały Wójt się wycofywał i stwierdził, że należy kupić grunt
i wybudować szkołę publiczną za środki gminy. Radny podkreślił, że model funkcjonowania
przedszkola jest podejściem nowatorskim w gminie i decyzja o powstaniu szkoły na takiej samej
zasadzie będzie zależała od opinii rodziców dzieci z przedszkola Academos i jego funkcjonowania.
Przedstawiciel Rady Rodziców spytał się o budowę dodatkowego skrzydła przedszkola.
Radny G. Słowiński stwierdził, że jest to autonomiczna decyzja właściciela terenu. Radny podkreślił,
że Rada nic o tym nie wie.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że na tę chwilę podstawówka nie będzie budowana.
Radny G. Słowiński odpowiedział, że na tą chwilę nie. Radny podkreślił, że pierwotnie szkołą miała
się łączyć z przedszkolem ale to były plany. Radny podkreślił, że były plany by najpierw wykonać
miejscowy plan, następnie zebrać ziemie pod parking oraz utworzyć dodatkową drogę, która
udrożniłaby. Radny spytał jak Rodzice postrzegają przedszkole.
Przedstawiciel Rady Rodziców odpowiedział, że coraz lepiej. Po pierwszym roku widać, że dużo
zależy od organizacji pracy samych rodziców. Było dużo skarg trójki klasowej jednak sytuacja została
opanowana. Rodzic podkreślił, że są klasy gdzie rodzice się kłócą natomiast są klasy gdzie nie ma
żadnych problemów. Rodzic dodał, że rodzice wysyłając do przedszkola dzieci uważali, że będzie to
poziom prywatnego przedszkola, że zapłacą i nie będą musieli się angażować.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że w najstarszej grupie rodzice sami się nakręcali.
Radna I. Koźlicka spytała czy rodzice są zadowoleni z wyżywienia.
Przedstawicielka Rady Rodziców odpowiedziała, że są zbilansowane i różnorodne.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda spytała skąd zamawiane są posiłki.
Przedstawicielka Rady Rodziców odpowiedziała, że posiłki są dowożone przez Kuchnię kateringową,
działającą w Poznaniu.
Radny R. Rozwadowski spytał czy to co jest w menu pokrywa się z posiłkiem, który dzieci otrzymują
na talerzu.
Przedstawicielka Rady Rodziców odpowiedziała, że jak najbardziej, ponadto jest duża różnorodność
dań. Przedstawicielka Rady Rodziców dodała, że zebrali opinie i uwagi od rodziców odnośnie cateringu
i nie były one zbytnio kluczowe oprócz kwestii finansowej.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że rodzice oburzali się na koszt posiłków, które w
innych przedszkolach są tańsze. Rodzic dodał, że w momencie podpisywania umowy rodzice w umowie
mieli zapisane wprost, że koszt posiłku wynosi 12 zł. Rodzic przekazał, że pani Dyrektor mówiła, iż nie
można ukarać dziecka za niekompetencję rodzica, co odznacza się na innych rodzicach, którzy muszą
płacić za dodatkowe posiłki.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że gdyby opłaty stanowiły jedną wpłatę do trudniej byłoby nie opłacić
posiłków.
Przedstawicielka Rady Rodziców pełniąca funkcję skarbnika poinformowała, że rodzice, którzy nie
płacą nie pojawiają się na zebraniach czy nie odbierają listów. Przedstawicielka poinformowała o
sytuacji, gdy firma cateringowa rankiem dostaje informacje ile posiłków musi przygotować, a następnie
przywozi posiłki. Niejednokrotnie była sytuacja, gdy firma przywiozła 15 posiłków, a dzieci do
nakarmienia było 20 Ze względu na to, że dziecko musi dostać posiłek w przedszkolu, to trzeba było
tak podzielić porcje, by nakarmić 20 dzieci.
Radny M. Bajer spytał czy rodzice mają uwagi co do zajęć dydaktycznych.

Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że nauczyciele nie mają karty nauczyciela jednak przez
to mają wyższe zarobki.
Radna I. Koźlicka spytała czy przedszkole funkcjonuje w wakacje.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że w wakacje przedszkole jest zamknięte tylko na 2
tygodnie.
Radna I. Koźlicka poprosiła o wyjaśnienie na czym polega podział na parter i piętro.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że jej dzieci uczęszczają zarówno do starszej grupy
na parterze, jak i do młodszej na piętrze. Pani dodała, w grupie starszej nie ma zbytnich problemów,
gdyż dzieci zostały przepisane z innych przedszkoli i rodzice wiedzą mniej więcej jak wygląda
funkcjonowanie w takim przedszkolu. Natomiast na piętrze są dzieci młodsze, których rodzice muszą
nauczyć się funkcjonować w placówce.
Radny G. Słowiński spytał o liczbę dzieci w przedszkolu.
Przedstawicielka Rady Rodziców poinformowała, że w przedszkolu jest około 140 – 150 dzieci,
natomiast od września będzie pełne obłożenie – 220 dzieci.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że rodzice mieli pomysł na stworzenie biblioteczki z
książkami dla dzieci jednak kilka miesięcy trwało zanim przedszkole kupiło regał. Rodzice przekazali
chęć utworzenia biblioteczki pani dyrektor przedszkola w październiku 2018 r. natomiast została ona
stworzona dopiero pod koniec maja.
Radny M. Bajer stwierdził, że jeśli rodzice nie płacą za przedszkole to są dłużnikami organu
prowadzącego i należy wejść na ścieżkę ściągania zobowiązań.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda stwierdziła, że jest to problem przedszkola jeśli rodzice nie
płacą za pobyt dziecka w przedszkolu.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że zastanawiali się nad wezwaniem firmy
windykacyjnej jednak są to za małe kwoty. Rodzic dodał, że organ prowadzący tłumaczy, że nie ma
środków na takie działania co odbija się na rodzicach, którzy regularnie płacą.
Radny R. Rozwadowski stwierdził, że należy wprowadzić wejście na kartę. W momencie, gdy rodzic
nie będzie płacił nie wejdzie z dzieckiem do przedszkola.
Przewodnicząca KOSiSS J. Radzięda stwierdziła, że Gmina płaci dotacje na przebywanie dzieci w
przedszkolu do 5h i dziecko musi być wpuszczone, dlatego system wejścia na kartę jest niemożliwy.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że można się zastanowić nad obniżką cen za obiad jednak
jeśli Dyrektor już wydaje 20% posiłków za darmo, to nie opłaca się jej obniżyć kwotę. Rodzic
stwierdził, że jest to sytuacja przerzucania na rodziców odpowiedzialności finansowej.
Radna I. Koźlicka poinformowała Przedstawicieli Rady Rodziców, że rodzice nie mogą zawierać
umów z firmą cateringową na obsługę przedszkola.
Radny G. Słowiński stwierdził, że przedszkole powinno we własnym zakresie zatrudnić firmę
cateringową, gdyż w sytuacji gdyby coś się stało to przedszkole odpowiada problem, a nie firma
cateringowa.
Przedstawiciel Rady Rodziców stwierdził, że powinno wprowadzić się jedną opłatę za przedszkole,
która zawierała, by w sobie opłatę za posiłki.
Przedstawicielka Rady Rodziców spytała skąd ze strony Komisji chęć spotkania z rodzicami.
Radny G. Słowiński poinformował, że spotkanie miało na miejscu omówić funkcjonowanie
przedszkola. Radny podkreślił, że kilka miesięcy po uruchomieniu przedszkola docierały do Komisji
złe sygnały, następnie dobre i członkowie Komisji zdecydowali, że należy odwiedzić przedszkole, ale
przed tym spotkać się z Radą Rodziców. Rady stwierdził, że jeśli Rada Rodziców nie widzicie
problemów w funkcjonowaniu przedszkola, a wręcz jest coraz lepiej to czy jest konieczność, by Komisja
interweniowała.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że w przedszkolu występują sytuacje problemowe
jednak nie są one na tyle poważne by angażować w to Radę. Rodzic opowiedział o skardze do sanepidu

złożoną przez rodziców jednej z grup, oraz o wezwaniu na policję przez jednego z rodziców, gdyż
podobno anglista zbyt agresywnie zachował się w stosunku do dziecka. Rodzic podkreślił, że były to
sprawy, które szybko były rozwiązywane. Rodzic stwierdził, że niektórzy rodzice są przewrażliwieni
na punkcie swoich dzieci.
Przedstawicielka Rady Rodziców spytała czy rodzice mogą negocjować z właścicielem przedszkola
odnośnie kosztów, które ponoszą na materiały plastyczne dla dzieci.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda odpowiedziała, że jest to podstawa do negocjacji.
Radny G. Słowiński stwierdził, że należy interweniować i zorganizować spotkanie z panią Dyrektor.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda stwierdziła, że należy ze spokojem podejść do tematu, by po
posiedzeniu Komisji nie zepsuły się stosunki Rady Rodziców z panią Dyrektor.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował członków Komisji, że po spotkaniu wnioski zostaną
przekazane pani Dyrektor.
Radny G. Słowiński stwierdził, że należy przekazać pani Dyrektor, iż po spotkaniu z Komisją Oświaty
Rada Rodziców zdementowała wszystkie plotki i niewyjaśnione kwestie, które docierały do Komisji.
Ponadto należy dodać, że Rada Gminy interesuje się przedszkolem i służy merytorycznym wsparciem.
Przedstawiciel Rady Rodziców spytał kiedy rodzice mogą zaopiniować, zobaczyć plan finansowy
przedszkola.
Radny G. Słowiński odpowiedział, że przedszkole przedstawia plan finansowy organowi
prowadzącemu, w tej sprawie jest to podmiot prywatny. Radny podkreślił, że taki plan nie jest
przekazywany do Gminy, gdyż Gmina tylko dotuje przedszkole przez subwencję. Radny dodał, że
gmina rozlicza przedszkole z wykorzystania subwencji. Radny dodał, że ścieżka opiniowania planu
finansowego przez rodziców jest jak najbardziej właściwa, gdyż rodzice powinni mieć wpływ na finanse
przedszkola.
Radna I. Koźlicka poinformowała Radę Rodziców, by sprawdzili w Referacie Oświaty co oznacza
przedszkole na prawach przedszkola publicznego. Radna dodała, że nie byłaby taka pewna, czy kwestie
finansowania stoją tylko po stronie właściciela obiektu.
Radny G. Słowiński poinformował zebranych, że rozezna sytuację i dowie się jak to wygląda.
Przedstawiciel Rady Rodziców spytał do kiedy może być wstępne opiniowanie planu finansowego.
Radny M. Bajer stwierdził, że zależy to od cyklu, w którym funkcjonuje placówka. Jeśli w cyklu
kalendarzowym to logicznym jest, że budżet będzie uchwalany we wrześniu bądź październiku,
natomiast jeśli w cyklu roku szkolnego to cała procedura będzie miała miejsce w kwietniu bądź maju.
Przedstawiciel Rady Rodziców poprosił o przedstawienie funkcjonowania przedszkoli w gminie.
Radny G. Słowiński poinformował, że Komisja ma w planie wizytowanie przedszkola Leśnych
Ludków w Suchym Lesie. Radny spytał o liczbę etatów w przedszkolu Academos na jedną grupę.
Przedstawiciel Rady Rodziców odpowiedział, że jest to 2,5 etatu – 2 nauczycieli i połowa pomocy.
Radny M. Bajer stwierdził, że jest to bardzo dobra opieka, gdyż najczęściej w przedszkolach na jedną
grupę przypada jeden nauczyciel plus pomoc w młodszych grupach, natomiast w starszych jest to
wyłącznie jeden nauczyciel. Radny spytał co oznacza wielkość dotacji w wysokości 130%. Radny
stwierdził, że kwota powinna być dzielona przez wszystkie dzieci.
Przewodnicząca KOKSiSS J. Radzięda odpowiedziała, że jest to standardowa kwota ustawowa na
jedno dziecko w przedszkolu publicznym. Radna podkreśliła, że jest to dotacja z budżetu centralnego.
Przedstawiciel Rady Rodziców poinformował, że w przedszkolu Academos rodzice nie opłacają 100%
pobytu dziecka w przedszkolu.
Przedstawicielka Rady Rodziców stwierdziła, że wysokość 130% dotacji jest wielkością mniejszą niż
ta przyznawana dzieciom w przedszkolu Leśnych Ludków. Ponadto spytała o przyczynę tej różnicy.
Radny G. Słowiński odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie jednak przekaże wszystkie
informacje Radnemu M. Przybylskiemu, który jako dyrektor placówki oświatowej ma większą wiedzę
na temat obliczania dotacji. Radny podkreślił, że pomysł na przedszkole prywatne o charakterze

publicznym miało na celu zmniejszenie kosztów, które gmina musiałaby ponieść utrzymując
przedszkole. Radny dodał, że nie ukrywa, iż idea powstania tak prowadzonego przedszkola jest jego
pomysłem, który zapoczątkował przy procedowaniu miejscowego planu dla osiedla Złotniki Park.
Radny podkreślił, że koszty wykupu ziemi pod przedszkole byłyby zbyt wysokie, stąd z Radnym M.
Przybylskim znaleźli taki model, który nie obciąża budżetu gminy i jest tańszy w utrzymaniu.
Radna I. Koźlicka stwierdziła, że należy w tej kwestii skontaktować się z Referatem Oświaty. Radna
podkreśliła, że nie należy dywagować ani przypuszczać jak to wygląda, gdyż Referat Oświaty ma
konkretne dane. Radna stwierdziła, że w interesie rodziców jest pogodzenie dwóch stron.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji J. Radzięda zakończyła
posiedzenie Komisji o godzinie 18:40
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