RG.0012.4.05.2019
P r o t o k ó ł nr 05/19
z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 9 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji trwało od godz. 1505 do godz. 1610.
Na ustalony 8 osobowy skład Komisji udział w posiedzeniu wzięło 8 członków. Posiedzenie Komisji
jest prawomocne. Potwierdza to załączona lista obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:
- Z-ca Wójta Pan P. Przepióra,
- Kierownik Referatu Oświaty Pani A. Kuźniak,
- Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Pan L. Nowaczyk.
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
- z posiedzenia z dnia 12.03.19 r.,
- z posiedzenia z dnia 18.03.19 r. (WPK).
2. Sieć szkół i obwody szkolne w świetle konieczności podjęcia uchwały obowiązującej od 1 września
2019 roku.
3. Możliwość uruchomienia klas dwujęzycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dopiewo.
4. Bieżące informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 na terenie
Gminy Dopiewo.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: chciałbym, abyśmy na wstępie podyskutowali o aktualnej sytuacji
w oświacie, dodając punkt dotyczący bieżącej sytuacji w oświacie w kontekście akcji protestacyjnej
nauczycieli oraz egzaminów gimnazjalnych i 8-klasisty. Będzie to pkt 2 naszego porządku obrad.
Głosowanie zmiany porządku obrad: 7 głosów „za”.
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
- z posiedzenia z dnia 12.03.19 r.,
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy są uwagi do protokołu? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania – kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 7 głosów „za”.
- z posiedzenia z dnia 18.03.19 r. (WPK),
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: czy są uwagi do protokołu? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania – kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o głosowanie przez
podniesienie ręki – 7 głosów „za”.

1

2. Bieżąca sytuacja w oświacie w kontekście akcji protestacyjnej nauczycieli oraz egzaminów
gimnazjalnych i 8-klasisty.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: strajk trwa. Pomimo że szkoły i przedszkola są zamknięte, dyrektorzy
placówek organizują zajęcia opiekuńcze dla ograniczonej liczby uczniów. Zajęcia takie zapewniamy
w każdej placówce, o czym informowaliśmy rodziców w czwartek 4 kwietnia, poprzez e-dzienniki
poszczególnych placówek, podając ilość dostępnych miejsc w placówce i czas w jakim
zapewniamy opiekę. W Gminie Dopiewo strajkują nauczyciele ze wszystkich placówek, dla których
organem prowadzącym jest Gmina. Nie strajkują dyrektorzy placówek praz około 19 nauczycieli.
Normalnie funkcjonuje jedynie przedszkole w Zakrzewie. Mimo strajku, egzaminy gimnazjalne w
Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie oraz w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie odbędą się zgodnie z planem 10 - 12 kwietnia 2019 r.
W dniu dzisiejszym placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo, będą
zamknięte, natomiast zajęcia opiekuńcze będą w nich realizowane na takich samych zasadach jak
wczoraj. Szczegółowe informacje na ten temat zostały wysłane do rodziców wczoraj za pośrednictwem
e-dziennika danej placówki i zostały umieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli.
Informację na temat zajęć opiekuńczych w dniach 10-12 kwietnia (czas egzaminów gimnazjalnych)
zostaną przekazane przez dyrektorów szkół w dniu dzisiejszym do godziny 18.00.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: wiemy, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy stroną
rządową a solidarnością oświatową. Czy z tytułu tego porozumienia i wynegocjowanych podwyżek
gminy otrzymają większą subwencję?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: nie mamy takich informacji, poza tym solidarność oświatowa w naszej
Gminie strajkuje.
Radny Nnorom: czy wiemy jak długo potrwa strajk?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: tego na ten moment nie wiem nikt, sytuacja jest dynamiczna.
Radny Nnorom: czy istnieje zagrożenie, że w związku ze strajkiem zostanie wydłużony rok szkolny?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: jeżeli strajk potrwa około tygodnia lub nawet do świąt, to wydaje mi się,
że do takiej sytuacji nie dojdzie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan L. Nowaczyk: proszę pamiętać o tych nauczycielach, którzy dzisiaj
nasz wyratowali i pewne zajęcia się odbywają. Sygnalizuję, aby mieć odpowiedni szacunek dla nich.
Poza tym chcę zdementować różne plotki, głosy, które na różnych forach wskazywały, że nie ma
żadnych informacji o sytuacji. Nie jest to prawdą, sam osobiście byłem w przedszkolu, aby to
sprawdzić.
Radna Nowak: uważam, że w „Czasie Dopiewa” powinien pojawić się wykaz wynagrodzeń nauczycieli
w naszej Gminie, od nauczyciela najgorzej sytuowanego do najlepiej wynagradzanego.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: ja byłbym wstrzemięźliwy z podawaniem tych informacji, nie chcę
wkładać kija w mrowisko. Być może po podwyżkach podamy jakie to ma skutki dla budżetu Gminy.
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3. Sieć szkół i obwody szkolne w świetle konieczności podjęcia uchwały obowiązującej od 1

września 2019 roku.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: wywołanie niniejszej uchwały wynika z delegacji zawartej w art. 39 ust. 1,
5, 5a i 5b, 6, 8 ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z ww. podstawą prawną, Rada gminy ustala plan
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów
publicznych szkół podstawowych. Uchwała nr XXVIII/377/17 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego określała sieć szkół
w gminie Dopiewo wraz z obwodami tych szkół do 31 sierpnia 2019 roku. Ustalenie planu sieci
publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z
warunkami określonymi odpowiednio w art. 39 ust. 1, 2 i 5a-7a ustawy Prawo oświatowe. Na chwilę
obecną chciałbym Państwu przedstawić sytuację w Skórzewie. Obwód należałoby podzielić, co
spowoduje, że bardziej równomiernie rozłożymy liczbę uczniów w szkołach i być może od przyszłego
roku nie przenosilibyśmy wszystkich klas i np. dwie klasy w SP 1 moglibyśmy zostawić. Problem, który
by się pojawił przy takim rozwiązaniu dotyczyłby kwestii, które klasy pozostawić. Zdecydowalibyśmy
o tym w porozumieniu z rodzicami oraz nauczycielami, rolą radnych, po osiągnięciu konsensusu,
byłoby zatwierdzenie tylko tego stanu.
Zastanawiam się w jaki sposób dokonać podziału, czy wzdłuż ul. Wrzosowej, czy jeszcze bardziej iść w
kierunku ul. Batorowskiej.
Radny Krzywosądzki: byłbym za tym, aby rodzeństwa nie rozdzielać.
Radna Walich: nie zgadzam się, to nie ma być wygodnictwo dla rodziców.
Radny Krzywosądzki: ja tylko proponuje takie stanowisko, ale go nie narzucam. Wynika to rozmów z
rodzicami, którzy twierdzą, że rozdzielanie rodzeństwa jest dla nich uciążliwe.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: do tej pory przyjmowaliśmy rodzeństwa razem, nie rozbijamy ich jeżeli
rodzice sobie tego życzą. Rozmawialiśmy o tym z dyrektorami i oni na to się godzą, ale daleki jestem,
aby to wpisywać do uchwały.
Radny Krzywosądzki: uważam, że zmieniając obwód powinniśmy przenieść całe osiedle na zachód od
ul. Batorowskiej, nie dzielić go.
Przewodniczący Komisji Pan P. Jazy: mamy dwa różne warianty. Propozycja Urzędu jest taka, aby
teren na północ od ul. Wrzosowej przenieść do SP 2. Musimy podjąć jakieś stanowisko, aby wskazać
Urzędowi kierunek, który można przedstawić Kuratorium Oświaty.
Wariant I - przyłączenie obszaru na zachód od ul. Batorowskiej i ul. Kwiatowej do obwodu SP 2 - 1
głos „za”,
Wariant II - przyłączenie obszaru na zachód od ul. Batorowskiej do ul Wrzosowej do obwodu SP 2 - 7
głosów „za”.
4. Możliwość uruchomienia klas dwujęzycznych w szkołach, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
Kierownik Referatu Oświaty Pani A. Kuźniak: przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział
szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym,
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będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa
zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii
Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne
wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do
geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.
Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.
Oddział taki może utworzyć każda szkoła podstawowa, a do oddziałów tych są przyjmowani w
pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do
klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu
predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole
podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.
Szkoły decydują o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w
oddziałach dwujęzycznych.
W naszych szkołach nie ma nauczycieli, którzy mogliby prowadzić zajęcia w klasach dwujęzycznych.
W SP w Dąbrowie są dwie nauczycielki, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w klasie
dwujęzycznej.
Radny Nnorom: czyli rozumiem, że aby taki projekt wdrożyć w jednej szkole należałoby zatrudnić
przynajmniej 4 nauczycieli.
Pani A. Kuźniak: tak, ale w szkołach często są problemy, aby pozyskać nauczycieli do zwykłych
przedmiotów, typu j. polski, matematyka. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję, że w tym
arkuszu organizacyjnym nie będziemy tego planować.
5. Bieżące informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 na

terenie Gminy Dopiewo.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: obecnie po zakwalifikowaniu się dzieci do przedszkoli rodzice składają
oświadczenia woli. Po tym czasie będziemy mieli klarowną sytuację i Wójt wskaże miejsce dziecka w
danym przedszkolu. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2010 przedstawia się następująco:
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Radny Krzywosądzki: czy mamy informacje ile dzieci z naszej Gminy uczęszcza do placówek w innych
gminach i na odwrót? Jakie koszty ponosimy z tego tytułu?
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: mamy takie informacje, ale od ręki nie odpowiem. Z naszego terenu do
innych gmin uczęszcza około 100 dzieci, z zewnątrz mamy około 30 dzieci. Wszyscy chętni w naszych
przedszkolach miejsce znajdą.
6. Wolne głosy.
Z-ca Wójta Pan P. Przepióra: chciałbym Państwu przypomnieć, że w najbliższą środę w Domu Strażaka
w Dopiewie o godz. 18.00 odbędzie się debata na temat bezpieczeństwa, organizowana przez Policję.

Protokół zawiera 5 stron, ponumerowanych od 1 do 5.
Protokołował
Damian Gryska
Inspektor ds. Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Oświaty
Paweł Jazy
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