
 

 

 

 

    P R O T O K Ó Ł nr 6 

 

  Z posiedzenia Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu odbytego w dniu 

  18 maja 2015 roku  

 

  Komisja  w pełnym 3 osobowym   składzie  

  Jacek   Woroch  Przewodniczący Komisji  

  Krystian Mejza członek Komisji  

  Wiesława Szermelek – członek Komisji  

  Ponadto udział w posiedzeniu  Komisji wzięli: 

  Janina Pawełczyk Przewodnicząca  Rady  

  Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  

  Barbara Wierzbińska Dyrektor Gimnazjum  

  Maria Banaszak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie  

  Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły w Dolsku  

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch ,który 

powitał członków komisji oraz zaproszone osoby podając równocześnie ,że tematem 

dzisiejszego posiedzenia Komisji to zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół 

na nowy rok szkolny 20-15/2016 . 

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Barbara Wierzbińska Dyrektor 

Gimnazjum  ,która szczegółowo omówiła arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny . 

Do pierwszych  klas mamy 59 podań  tak, że arkusz organizacyjny mówi o 

trzech klasach pierwszych ,gdyż oddziały nie mogą być zbyt duże. 

Wiemy ,że ilość uczniów z roku na rok ulega zmniejszeniu ,stąd też obsada 

pedagogiczna gimnazjum nie ulega zmianie z tym ,że w roku 2015/2016 nauczyciele 

będą pracowali na pełnych etatach ale bez nadgodzin . 



W tej chwili nie złożyliśmy z gimnazjum wniosku o zwiększenie nadgodzin  ze 

względu na to, że nie wiemy  ile młodzieży rzeczywiście będzie uczęszczało do 

pierwszej klasy . 

Dla informacji dotyczącej pracy psychologa szkolnego to 17 % uczęszczającej 

młodzieży  objętych jest opieką psychologa. – pracy z młodzieżą jest dużo, ale godzin 

za mało .    

Szczególny problem to zwiększająca się ilość młodzieży z rodzin rozbitych .  

Po rozeznaniu się w tej problematyce, będę wnioskowała o zwiększenie 

godzin  pracy psychologa szkolnego. 

Jeżeli natomiast chodzi o ilość dzieci dojeżdżających to jest ich w tej chwili 

127 i tu należy zapewnić im opiekę w  świetlicy.   

Nauczyciel pracujący  w świetlicy ma w tej chwili 30 godzin . 

Jest to zbyt mało ,gdyż na świetlicy grupa powinna liczyć nie więcej jak 25 

dzieci a przebywa ich więcej i wtedy nauczyciel zajmujący się biblioteką, pomaga w 

pracy w świetlicy. Musimy rozważyć zwiększenie godzin pracy w świetlicy również  ze 

względu na to ,że w roku 2015 /2016 praca w świetlicy będzie musiała być wydłużona 

z uwagi na odjazdy młodzieży . 

 Następnie arkusz organizacyjny przedstawił Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Dolsku Wojciech Dudziński .  

Jeżeli chodzi o arkusz organizacyjny to przewiduje on 15 oddziałów łącznie z 

filią w Małachowie . 

Należy tu powiedzieć, że w Małachowie będą 3 oddziały ale tylko 2 etaty 

nauczycielskie /zajęcia będą łączone np. nauczanie plastyczne ,zajęcia komputerowe 

,wychowanie fizyczne ,religia /. 

1 nauczyciel z tej szkoły będzie zatrudniony od nowego roku szkolnego w 

Dolsku . 

Natomiast  etaty w takich sprawach jak : 

Świetlica – zwiększenie o pół etat z uwagi na zwiększenie godzin pracy 

świetlicy  związanej z dowożeniem dzieci 

Wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni jak do tej pory ,ulegnie jednak 

zmniejszeniu liczba nadgodzin do minimum .  

Składam jednak na ręce Pana Burmistrza wniosek  o  dodatkowe godziny   

dotyczące : 

- godzin dla psychologa pedagogicznego z uwagi na zwiększająca się ilość 

dzieci z problemami , 



Godzin  / 2 / na prowadzenie zajęć socjaterapeudycznych ,jest kilkoro dzieci 

które mają duże problemy a w tym przypadku poradnia wydaje tylko opinie . 

- na nauczanie indywidualne/ mamy ucznia z klasy 3 –ciej ,który wymaga 

takiej nauk 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  

Czy wszystkie dzieci ,które dojeżdżają mogą korzystać ze świetlicy . 

Dyrektor Dudziński – tak świetlica jest  bardzo wcześnie otwarta od godz. 700 do 16.10 

i jest w tej chwili dwoje dzieci ,które już o godz. 7 są w świetlicy . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – ile do szkoły w Dolsku jest dowożonych 

dzieci . 

Dyrektor Dudziński – dowożonych jest  143 uczniów . 

Radna Wiesława Szermelek – wiem ,że obowiązkiem gminy jest dowożenie dzieci do 

szkół ,czy te dwa autobusy dobrze sobie z tym radzą i czy nie ma takich pustych 

przebiegów.  

Dyrektor Wojciech Dudziński – tak wiemy ,że dzieci należy dowieść ,ale jak wiemy są 

one również dowożone do gimnazjum i to w większej ilości . 

Tu właśnie z Panią Dyrektor Gimnazjum jak również  z Panią Dyrektor Szkoły w 

Masłowie  oraz Dyrektor przedszkola wspólnie opracowujemy plan odwozów  tak 

ażeby młodzież długo nie czekała na odwiezienie i przywiezieni . 

To jest bardzo trudne  zadanie ,ale uważam ,że znakomicie sobie z tym radzimy 

,natomiast nie ma żadnych pustych przebiegów autobusów . 

Działalność szkoły to również działalność stołówki .W tej chwili są tam zatrudnione 

tylko 2 osoby ,gdzie dziennie jest wydawanych 100 obiadów  jednodaniowych/obiad 

kosztuje tylko 2,80,-zł .Wiemy, że  opinia o obiadach jest bardzo pozytywna . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – obsługa w szkole jest zatrudniona  na 7/8 

etatu czy to wystarcza.  

Dyrektor Dudziński – w tej chwili jest to wystarczające – praca obsługi jest tak 

zorganizowana ,że zawsze ktoś z tych osób jest na terenie szkoły / np. utrzymanie 

czystości w ubikacji / 

Pani Dyrektor Maria Banaszak – Dyrektor Szkoły w Masłowie  

Do szkoły w Masłowie uczęszcza 105 dzieci . 

Do pierwszej klasy na nowy rok szkolny jest zapisanych 29 dzieci / 2 dzieci nie zostało 

jeszcze zapisanych /stąd konieczność utworzenia 2 pierwszych klas . 

Musimy zatrudnić 1 nauczyciela do pierwszej klasy . 



Natomiast bardzo mało jest dzieci w klasach V VI i tu chcemy niektóre zajęcia 

połączyć  

.W związku z potrzebą zatrudnienia nauczyciela do pierwszej klasy liczba godzin 

nauczania się zwiększy o 23 . 

Również chciałabym uruchomić zajęcia świetlicowe tym bardziej ,że są wnioski 

rodziców  o zajęcie się dziećmi  w świetlicy od godz. 730 do  1530.  

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – czy są tu dzieci z orzeczeniami . 

Dyrektor Banaszak – tak  mamy dwoje dzieci,  natomiast  troje  dzieci czeka na 

orzeczenia . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  

Jak wygląda sprawa dożywiania w szkole i skąd są dowożone posiłki . 

Pani Dyrektor  Banaszak  

Dożywianiem  w Masłowie objęło  jest 40  dzieci w tym za 24 dzieci obiady wykupuje 

OPS. 

/Koszt obiady 5,50 / obiady są dowożone z restauracji Sarenka . 

Jednak  rodzice twierdzą ,że te obiady są za drogie i niezbyt smaczne . 

Najlepsze wyjście ażeby to mogły być obiady  ze stołówki z Dolska .   

Zwrócę się z wnioskiem o nadgodziny dla psychologa szkolnego ,gdyż tak jak w innych 

szkołach u nas też występują problemy z młodzieżą . 

W imieniu Pani Dyrektor Przedszkola w Dolsku Longiny Dułacz   arkusz organizacyjny 

dla przedszkola i filii przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw 

Obywatelskich ,który przedstawia się następująco: 

Przedszkole w Dolsku pracować będzie od godz. 600 do 16.00  

Będą 3 oddziały – ilość dzieci  74  

Wszystkie dzieci zostały przyjęte  

Obsada pedagogiczna na poziomie tego roku ,w zasadzie bez nadgodzin . 

Filia w Wieszczyczynie – ogółem 47 dzieci . 

Dwie grupy – obsada pedagogiczna to dwie osoby / nadgodzin 22 / 

Filia Małachowo  - 25 dzieci 1 oddział .,praca przedszkola to 8,5 godziny  

Od godz. 745 do 1615 . 

 



Filia Ostrowieczno – 14 dzieci 1 oddział  

Praca przedszkola do 8 00do 13 00 

Filia Mszczyczyn na dzień 30 kwietnia zgłoszonych zostało tylko  7 dzieci i rozważa się 

możliwość zawieszenia działalności tego przedszkola . 

Jeżeli ilość dzieci wzrośnie do 10 Pani Dyrektor opracuje dla tej filii arkusz 

organizacyjny . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – podziękował za szczegółowe omówienie 

arkuszy organizacyjnych gimnazjum szkół i przedszkoli, gdyż nie jest to łatwe zadanie 

z którym to Dyrektorzy radzą sobie bardzo dobrze . 

Członkowie komisji  do Dyrektorów nie mieli zapytań .  

Przewodniczący Komisji podziękował członkom za udział i zakończył posiedzenie 

Komisji . 

 

Protokolant      Przewodniczący Komisji  

Stefania Gagat     Jacek Woroch        


