
PROTOKÓŁ NR 9 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego 
w dniu 7 października 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Jacek Woroch Przewodniczący Komisji 
2. Wiesława Szermelek członek komisji 
3.  Krystian Mejza członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Grażyna Litka pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 
2. Maria Banaszak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie 
3. Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolsku 
4. Barbara Wierzbińska Dyrektor Gimnazjum w Dolsku 

 
 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia 
Komisji: 

1. Opiniowanie materiałów do sesji – stypendia socjalne. 
2. Zapoznanie się z działalnością szkół podstawowych i gimnazjum w szczególności z 

organizacją zajęć pozalekcyjnych. 
 

Ad1. W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji poprosił Grażynę Litka o 
przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk.  
Grażyna Litka pracownik Urz ędu Miasta i Gminy Dolsk poinformowała że pomoc 
materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 
udzielana jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 
niskich dochodów przypadających na osobę w rodzinie. Podjęcie nowej uchwały 
podyktowane jest potrzebą zweryfikowania dotychczasowego regulaminu uchwalonego 10 lat 
temu w dniu 16 marca 2005 roku i kolejnych zmian w uchwale w roku 2006 i 2009 w 
związku ze zmianą sytuacji faktycznej, jak i prawnej w tym zakresie. 
Pani Grażyna Litka wspomniała że w nowym stanie prawnym nie jest wymagana opinia 
dyrektora szkoły, większą rolę odgrywają też oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny, 
obwarowane ostrzeżeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
Ad.2 Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował za przedstawienie projektu 
uchwały. 
W ramach drugiego punktu obrad Przewodniczący Jacek Woroch zaznajomił komisję z art. 42 
Karty Nauczyciela. W ramach czasu pracy w pełnym wymiarze nauczyciel jest obowiązany 
prowadzić zajęcia dodatkowe w wymiarze 2 godzin w tygodniu. 
 
Komisja Oświaty Kultury i Sportu udała się z wizytą do Szkoły Podstawowej w Masłowie w 
celu zapoznania się z działaniami pozalekcyjnymi, gdzie poproszono dyrektora szkoły Marię 
Banaszak o zaznajomienie komisji z zajęciami pozalekcyjnymi, które odbywają się w szkole.  
Dyrektor Szkoły Maria Banaszak poinformowała, że w ramach art.42 Karty Nauczyciela 
prowadzone są zajęcia wyrównawcze jak również kółka zainteresowań związane z rozwojem 
i pogłębianiem wiedzy o charakterze sportowym i artystycznym. Kończąc wypowiedź Pani 
dyrektor podsumowała, że nauczyciele wypracowują większą liczbę godzin niż mówi ustawa 



a prawie każde dziecko zaangażowane jest w zajęcia wyrównawcze bądź kółka 
zainteresowań. 
Nawiązując do Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Dyrektor Maria Banaszak chciała 
wyjaśnić sprawę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Masłowie.  
Dyrektor Szkoły Maria Banaszak nieopatrznie wypowiedziałam się na spotkaniu z Komisją 
Inwestycji i Spraw Gospodarczych o bezużytecznym posiadaniu tak rozległego boiska 
sportowego. Mówiąc to miałam na uwadze zmniejszenie kosztów utrzymania tegoż boiska. 
Jednak po rozmowie z rodzicami uczniów razem doszliśmy do wniosku że teren ten jest 
niezbędny w organizowaniu szkolnych imprez. 
 
Następnym punktem wizytacji Komisji Oświaty, Kultury i Sportu była Szkoła Podstawowa 
w Dolsku gdzie Dyrektor Wojciech Dudziński nawiązując do art. 42 KN poinformował 
komisję o przeprowadzanych zajęciach w szkole. Nauczyciele realizując art. 42 prowadzą 
zajęcia w dużej mierzy o charakterze wyrównawczym. Dużym utrudnieniem jest fakt że 60% 
dzieci jest dziećmi dojeżdżającymi tak więc harmonogram zajęć dodatkowych należy 
dostosować z przyjazdami i odjazdami dzieci do domu. Kończąc zachęcił członków komisji 
do zapoznania się z harmonogramem zajęć widniejącym na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej Dolsk w zakładkach plan zajęć. 
Komisja Oświaty Kultury i Sportu wykorzystując fakt spotkania na terenie szkoły 
postanowiła porozmawiać i przyjrzeć się zapleczu sanitarnym w budynkach szkoły. 
Dyrektor szkoły poinformował komisję o lokalizacji toalet dla uczniów (mieszczące się w 
budynku „szkoły czerwonej”) natomiast budynek „szkoły białej” jest wyposażony w toaletę 
dla nauczycieli która w razie potrzeb jest również dostępna dla uczniów. 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch zapytał czy nie udałoby się wygospodarować 
pomieszczenia dla stworzenia toalety dla uczniów w tymże budynku. 
Dyrektor szkoły Wojciech Dudziński za sugestią komisji przyjrzy się sprawie i dołoży starań 
aby wygospodarować pomieszczenie na stworzenie toalety dla uczniów. 
Kończąc wizytę w Szkole Podstawowej Komisja Oświaty Kultury i Sportu udała się do 
budynku „szkoły czerwonej” gdzie przyjrzała się toaletom dla uczniów nie wnosząc 
zastrzeżeń. 
 
Kolejną placówką w której komisja przewidziała swoją wizytę jest Gimnazjum w Dolsku tam 
też się udała. 
Na miejscu dyrektor szkoły Barbara Wierzbińska poinformowała komisję o szeregu 
działań w zakresie zajęć pozalekcyjnych podejmowanych przez nauczycieli które cieszą się 
wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Dużą barierą stanowi transport dzieci na zajęcia. 
Większość dzieci jest dojeżdżających zajęcia dodatkowe nie są wkomponowane w plan 
przyjazdów i odwozów uczniów. Dobrym rozwiązaniem byłby bus do przewozu mniejszej 
grupy osób niż autobus. Inicjatywy które podejmują nauczyciele prowadzone są na różnych 
frontach jak np.: szkolny klub wolontariatu, wyjazdy do kina czy teatru, od niedawna 
korzystamy z ofert Biblioteki Publicznej w Śremie, tradycją już jest organizowany Dzień 
Gimnazjalisty.  
 
Radna Wiesława Szermelek poinformowała że z pełnym uznaniem przygląda się wszystkim 
działaniom. To że cały czas coś się dzieje można wywnioskować również ze sprawozdań, 
które Gimnazjum składało na posiedzeniu jednej z sesji. 
Dyrektor Barbara Wierzbińska dodała, że nie należy szkoły postrzegać tylko przez wyniki w 
nauce (ze względu na różnice środowiskowe) ale również przez edukacyjną wartość dodaną. 
Realizować można się w różnych aspektach społecznych a takie zajęcia przygotowują do 
życia. 



 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jacek Woroch 


