
P R O T O K Ó Ł  n r  5 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu 

obytego w dniu 27 kwietnia 2015 roku 

 

Komisja w składzie wg zał. listy obecności / wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu / 

 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli : 

1.Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk  . 

1.Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy  

2.Mirela Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  

3.Lidia Pieprzyk – radna  

4.Roman Ratajczak – radny  

5.Longina Dułacz – Dyrektor Przedszkola w Dolsku 

6.Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolsku  

 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch ,który powitał radnych 

,zaproszone osoby i poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja wysłucha informacji nt. 

proponowanej reorganizacji oświaty na naszym terenie . 

Poprosił w pierwszej kolejności o zabranie głosu Panią Mirellę Godawa Kierownika Referatu Spraw 

Obywatelskich ,który to referat nadzoruje działalność szkół i przedszkoli . 

Pani Mirella Godawa  

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie  w sprawie reorganizacji placówek oświatowych na 

naszym terenie z inicjatywy Pana Burmistrza ,w których uczestniczyli również Dyrektor Longina 

Dułacz i Dyrektor Wojciech Dudziński . 

Sprawa dotyczy  szkoły podstawowej  w Dolsku i jej filii w Małachowie oraz Przedszkola w Dolsku i 

jego filii w Mszczyczynie.  

Obie te placówki w tej chwili mają bardzo małą ilość dzieci a utrzymanie tych placówek jest bardzo 

kosztowne . 

W Małachowie w tej chwili w 3 klasach uczy się 13 dzieci.  



Natomiast do Przedszkola w Mszczyczynie uczęszcza 6 dzieci . 

Jest to bardzo duże obciążenie finansowe ,ale nie tylko o tym należy mówić, w zasadzie zależy nam 

na tym ażeby te dzieci zarówno w Przedszkolu jak i szkole miały dobre warunku do zabawy i nauki . 

Pani Longina Dułacz – Dyrektor Przedszkola  

Tak to prawda ,że do Przedszkola w Mszczyczynie uczęszcza mało dzieci . 

W m-cu marcu odbyły się zapisy do tego przedszkola ,gdzie zgłoszonych zostało 7 dzieci ./ 1 

dziecko – 5 letnie,5 dzieci -4 letnich ,1- 3 latek / 

To jest zbyt mały oddział ,gdy weźmiemy również pod uwagę to ,że dzieci dość często nie chodzą 

do przedszkola bo chorują to ta liczba jeszcze się zmniejszy .          

Ta sytuacja jest bardzo trudna dla dzieci jak i dla rodziców ,gdyż np. jest zgłoszony tylko 1 chłopiec i 

rodzice zastanawiają się czy nie odpisać go z przedszkola i zapisać do innego . 

Również nauczyciel prowadzący zajęcia z tą małą ilością dzieci nie może się niczym wykazać 

,ponieważ trudno z tak małą grupka dzieci zorganizować występ. 

Nie ma tu też możliwości prowadzenia dodatkowych zajęć oraz religii. 

Zorganizowałam spotkanie z rodzicami tylko tych dzieci co zostali zapisani do przedszkola . 

W pierwszej chwili reakcja rodziców była różna ,jednakże po wysłuchaniu wszystkich argumentów 

rodzice zaakceptowali propozycje zawieszenia działalności przedszkola a dzieci by były dowożone 

do Dolska . 

Też argumentem było to ,że to dziecko ,które na przyszły rok by poszło do szkoły w Dolsku już by 

poznało swoich rówieśników . 

Przedszkole w Dolsku  przyjęło by w tej chwili wszystkie dzieci ,które by uzupełniły oddziały . 

Również personel zatrudniony w tym Przedszkolu zaakceptował tą propozycję przy czym Pani 

kucharka odeszła by na zasiłek przedemerytalny natomiast nauczycielka  byłaby nauczycielem 

wspomagającym w Dolsku – gdyż grupa liczyłaby 30 i to jest zbyt dużo na 1 nauczycielka . 

Dla zobrazowania przyjęć dzieci do Przedszkola należy tu również powiedzieć ,że w roku 2012-

2013 w tej miejscowości nie było żadnych urodzeń . 

Przewodniczący  Komisji Jacek Woroch  

Poprosiliśmy na dzisiejsze posiedzenie komisji Panią radną ze Mszczyczyna Lidię Pieprzyk ,która 

zaznajomiła się z tym tematem na  miejsc7u wobec tego proszę o opinie na ten temat .     

Pani Lidia Pieprzyk – temat jest bardzo trudny ,rozmawiałam z rodzicami na ten tematy i opinie są 

różne . 

Większość jednak rodziców chce, ażeby przedszkole było we Mszczyczynie. 



Mamy szukają dzieci z innych miejscowości / wiedzą ,że przy 9-10 dzieciach przedszkole będzie 

istniało / . 

Jeżeli chodzi o moje zdanie w tej sprawie – to łatwo coś zlikwidować a trudno żeby to na nowo 

powstało . 

Jedynie może to być  decyzja o  zawieszeniu działalności  przedszkola na pewien okres ,przy 

większej ilości dzieci placówka powinna pozostać albo wznowić swoją działalność . 

Pani Logina Dułacz – rozumiem rodziców ale wiem, że według wypowiedzi Pani radnej  rodzice 

zmieniają w tej kwestii zdanie.  

Poszukują dzieci do przedszkola ,ale najmniejsza grupa musiałaby mieć 10 dzieci i w zasadzie z 

naszej gminy. 

Radna Wiesława Szermelek – trudno nie zgodzić się z argumentami Pani Dyrektor odnośnie 

zawieszenia działalności przedszkola / przemawia za tym mała ilość dzieci i perspektywy na 

przyszłość/. 

Jest za propozycją Pani Dyrektor  

Pani Mirella Godawa – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 

Chciałabym jeszcze raz podkreślić ,że nie mówimy w tej chwili o likwidacji przedszkola tylko o 

zawieszeniu działalności . 

Pani Logina Dułacz – potwierdzam ,że w tej chwili mówimy o zawieszeniu działalności . 

Za tym również przemawia fakt ,że w przypadku większej ilości dzieci z Mszczyczyna to Przedszkole 

w Dolsku  nie będzie mogło wszystkich dzieci przyjąć ,wtedy Przedszkole w Mszczyczynie byłoby 

nam potrzebne .  

 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  

My jako Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nie będziemy tu decydować o losach tego przedszkola 

,gdyż nie jest tu potrzebna żadna uchwała jest to bowiem filia przedszkola w Dolsku . 

Jednak z troski o dzieci proponuję, ażeby jeszcze raz w m-cu maju zorganizować z rodzicami 

spotkanie ,poinformować wszystkich rodziców ,że nie chodzi o likwidację przedszkola ,przedstawić 

wszystkie argumenty ,które przemawiają  za zawieszeniem działalności.  

Drugi temat to reorganizacja szkoły w Małachowie . 

Temat ten przedstawił Dyrektor Szkoły Wojciech Dudziński. 

Pan Dyrektor przedstawił istniejącą strukturę organizacyjną tej szkoły – jest to szkoła 3 klasowa . 

W tej chwili do tej szkoły uczęszcza 13 dzieci .  



Sytuacja jest podobna jak w Przedszkolu w Mszczyczynie ,wszystko za drogo kosztuje przy 13 

dzieciach . 

Na rok szkolny 2015/2016 ilość dzieci się nie zwiększy.  

W klasie I w Małachowie będzie 8 dzieci ,natomiast w Dolsku będą 2 klasy łącznie 50 dzieci . 

Gdyby już w roku szkolnym 2015/2016 dzieci z pierwszej klasy  z Małachowa przeszły do Dolska to 

w Dolsku musiały by  powstać 3 klasy pierwsze . 

W tej chwili nie ma takiej możliwości ,brak przygotowanych klas . 

Propozycja jest taka, ażeby organizacja  tej szkoły  2015/2016 była taka  jak do tej pory , natomiast  

od roku szkolnego  2016/ 2017 dzieci do pierwszej klasy chodziły do Dolska .Można również 

rozważyć taką możliwość ,że wszystkie klasy z Małachowa będą przeniesione do Dolska . 

To jednak wymaga przygotowania odpowiednich klas . 

Chcemy jednak w Małachowie już poczynić oszczędności na rok szkolny 2015/2016  przenosząc 1 

nauczycielkę do Dolska ,która by uczyła 1 klasę. 

W Małachowie pozostałyby 2  nauczycielki . 

Natomiast przenosząc I klasę na rok 2016/2017 do Dolska to uczyłoby się w tych klasach  łącznie 

41 dzieci / w tym 6 dzieci z Małachowa /. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wiemy ,że dzieci z Księginek oraz  z  Małachowa, które 

by mogły chodzić do szkoły w Małachowie już teraz chodzą do szkoły w Dolsku – ile jest takich 

dzieci  

Dyrektor Szkoły  Wojciech Dudziński- wszystkie dzieci z Księginek 2 dzieci  z Małachowa  – jest  to  

4 dzieci. 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  - propozycje przedstawione przez Pana Dyrektora są 

realne do wykonania  

Rok szkolny 2015/2016 pozostałby bez zmiany ,reorganizacja dotyczyłaby roku  szkolnego 

2016/2017  

Radny Roman Ratajczak – wiem ,że społeczeństwo Małachowa z takich posunięć nie będzie 

zadowolone . 

Trzeba wszystkich do tego odpowiednio przygotować. 

Wiem, że w tej sprawie nie były jeszcze prowadzone żadne rozmowy z rodzicami ,ale jest wobec 

tego propozycja ,ażeby takie spotkanie odbyło się jak najwcześniej . 

Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 



Też jestem tego zdania ,że rozmowy na ten temat należy wcześniej rozpocząć.Sugeruję ażeby 

argumentem przekonującym rodziców był  lepszy dostęp do nauki ,te dzieci prędzej się zintegrują z 

rówieśnikami . 

Dzieci w grupie się lepiej czują ,przy 13 dzieciach są olbrzymie koszty utrzymania tej placówki . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – na te działania jakie zaproponował Dyrektor jest 

akceptacja komisji jest jednak prośba do Dyrektora o zorganizowanie spotkania z rodzicami i 

poinformowanie ich o zamierzeniach w tym zakresie. 

Korzystając ze spotkania Przewodnicząca Rady zadała pytanie odnośnie Przedszkola w 

Wieszczyczynie – ile dzieci jest zapisanych na rok szkolny  

2015/2016 . 

Pani Dyrektor Longina Dułacz – zapisanych jest 47 dzieci / w tym roku odchodzi 30 dzieci do szkoły 

/. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – były rozmowy na temat  powstania przedszkola w 

Nowieczku / miało to być przedszkole prywatne /. 

Były konsultacje w tej sprawie ,jednak nie zgłosiła się odpowiednia ilość dzieci tak ,że na rok 

szkolny 2015/2016 to przedszkole nie będzie działać . 

Pani Dyrektor Logina Dułacz – tak wiedzieliśmy ,że są tam czynione poczynania o powstanie tego 

przedszkola ,ale chcemy ażeby do Przedszkola uczęszczała większa ilość dzieci stąd od nowego 

roku szkolnego przedszkole to będzie czynne w godz. od 630 do 16 00 

Dolsku przedszkole będzie czynne od godz. 630  do 16 00 

Małachowo przedszkole czynne od  630  do 1615 

Wszystkie te godziny otwarcia przedszkoli omawiane są na radzie pedagogicznej  a rodzice 

deklarują przy zgłoszeniach w jakich godzinach dziecko ma być w przedszkolu . 

Dyrektor Szkoły Wojciech Dudziński  

Wychodząc naprzeciw potrzebą  pobytu dzieci w świetlicy ,szczególnie tych które są dowożone do 

szkoły godziny pracy świetlicy na rok szkolny 20215/2016 też zostaną wydłużone  i będą 

następujące  

Świetlica będzie czynna od  godz. 700  do 1610  

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  

Podsumowując dzisiejsze posiedzenie Komisji stwierdzam, że Komisja w pełni akceptuje 

przedstawione propozycje reorganizacji zarówno  Przedszkola w Mszczyczynie jak i szkoły w 

Małachowie . 



Będzie to czynione szczególnie ze względu na dobro dzieci, ale również musimy myśleć o finansach 

gminy ,gdyż te dwie placówki pochłaniają dużo pieniędzy .  

Tematy te będą jeszcze omawiane ,szczególnie po spotkaniach z rodzicami w tych miejscowościach 

.  

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie 

Komisji . 

 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Komisji 

Stefania Gagat     Jacek Woroch 

 

 

 


