
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 24 kwietnia 2017 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. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

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

1. Zapoznanie się Komisji z infrastrukturą terenu Punktu Widokowego
ukierunkowaną na wypoczynek i rekreację.

2. Przedszkole Samorządowe Stokrotki w Dolsku i jego filie – funkcjonowanie
jednostek w roku szkolnym 2016/2017.

3. Sprawy bieżące.

Ad3.
Przewodniczący Komisji inicjując rozmowę przypomniał ze względu na o zbliżającym się
czasie wyróżnienia mieszkańca gminy przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Komisja
jednogłośnie poprosiła aby kandydatura Barbary Wierzbińskiej znalazła się w gronie
kandydatów do otrzymania nagrody. Barbara Wierzbińska pełniąc funkcję dyrektora
gimnazjum przez cały okres istnienia szkoły zasłużyła się w oświacie. Zdaniem komisji
zaangażowanie, wysiłek, trud włożony w funkcjonowanie szkoły został przyćmiony reformą
oświatową i tym samym likwidację gimnazjum.
Ponadto Przewodniczący Jacek Woroch zaproponował również kandydaturę Ks. Proboszcza
Tomasza Bulińskiego , który w tak krótkim czasie gospodarowania Parafią w Dolsku zrobił
tak dużo kulturowo dla mieszkańców. Mając pomysł na niszczejący budynek, który
zmodernizował w Dom Kultury i tym samym wzbogaciła ofertę imprez kulturalnych dla
mieszkańców gminy.
Powyższa kandydatura została poparta przez Radnego Krystiana Mejzę.

Ad.2.
Następnie poproszono Panią Dyrektor Longinę Dułacz aby zapoznała Komisję Oświaty,
Kultury i Sportu o wynikach corocznej rekrutacji Przedszkola Samorządowego w Dolsku jak
również wszystkich oddziałów zamiejscowych.

Pani Dyrektor wspomniała, że gmina Dolsk jest w komfortowej sytuacji ze względu na
możliwość zaoferowania 223 miejsc dla milusińskich w całej gminie, wobec czego na
wszystkie  złożone  wnioski  zostały  rozpatrzone  pozytywnie.  Należy  dodać,  że  w  przyjętych
wnioskach znalazły się 2,5 letnie pociechy.
I tak:

· Dolsk –przyjęto 92 dzieci w tym 2,5 latki, które stanowić będą cztery oddziały z
jednym oddziałem mieszczącym się w Szkole Podstawowej w Dolsku.
Placówka czynna jest w godz. od 6.30 do 16.00.



· Wieszczyczyn - przyjęto 62 dzieci, które stanowić będą trzy oddziały. Placówka
czynna jest w godz. Od 6.30 do 16.00.

· Małachowo – przyjęto 27 dzieci, które stanowią jeden oddział. Zwiększona liczba
dzieci jest możliwa poprzez zatrudnienie dodatkowo wykfalifikowanego pracownika.
W oddziale zamiejscowym w Małachowie takowe zatrudnienie wynika z przyjętego w
drodze naboru dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu należy zapewnić
pomoc nauczyciela wspomagającego edukacji. Wobec powyższego możliwe jest
utworzenie oddziału z większą liczną dzieci niż 25. Placówka czynna jest w godz. od
8.00-16.00.

· Międzychód – przyjęto 15 dzieci, które stanowią jeden oddział. Placówka czynna jest
w godz. od 8.00 do 15.00.

· Ostrowieczno – przyjęto 14 dzieci, które stanowią jeden oddział. Placówka czynna jest
w godz. od 8.00 do 15.00.

· Mszczyczyn - przyjęto 13 dzieci, które stanowią jeden oddział. Placówka czynna jest
w godz. od 8.00 do 15.00.

Longina Dułacz wyjaśniła, że kadra pedagogiczna ma dużo nadgodzin, które wynikają z
wydłużonego czasu funkcjonowania wszystkich oddziałów przedszkola.

Dyrektor Przedszkola poinformowała Komisję Oświaty, Kultury i Sportu o braku klucza
wejściowego do budynku szkoły w którym mieści się oddział Przedszkola Samorządowego w
Dolsku i tym samym braku możliwości interwencji w razie awarii w pomieszczeniu które już
w przeszłości miało miejsce.

Cd. ad.3

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił Mirellę Godawę o przedstawienie projektu
uchwały i zmian które nastąpiły w drodze rozmów.

Mirella Godawa poinformowała, że z uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów i logopedów z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i przedszkola oraz
zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku
do nauczyciela–dyrektora szkoły (przedszkola) obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z
obowiązku realizacji pensum (art.42 ust 6 Karty Nauczyciela). Pensum jest to tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami. Wprowadzone zmiany dotyczą obniżki godzin
dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora w
związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Zmiany w uchwale wynikają ze złożonych wniosków przez Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Dolsku i Dyrektora Szkoły Podstawowe w Dolsku.
Wniosek Dyrektor Przedszkola dotyczy zmniejszenia o 5 godz. na stanowisku wicedyrektora.
Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem liczby oddziałów w związku z programem
unijnym w którym przedszkole bierze udział pozyskując środki zewnętrzne. Po zmianach
pozostaje 15 godz. na stanowisku wicedyrektora. Natomiast wniosek Dyrektora Szkoły



Podstawowej w Dolsku dotyczy umożliwienia powołania na okres przejściowy wygaszania
gimnazjum tj. do sierpnia 2019 roku dwóch wicedyrektorów.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu po zapoznaniu się z projektem uchwały uznała za słuszne
aby rozmiar obniżki w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dla drugiego
wicedyrektora szkoły podstawowej zmienić z proponowanych 6h do 8h (wymiar równy dla
obu wicedyrektorów).

Ad.1.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu realizując temat pn. Zapoznanie się Komisji z
infrastrukturą terenu Punktu Widokowego ukierunkowaną na wypoczynek i rekreację udała
się na przedmiotowe miejsce. Po dokonanej ocenie komisja uważa za właściwe wymianę na
nowe zamontowanych ławek na parkingu sąsiadującym przy Punkcie Widokowego oraz
wymianę desek w ławkach zamontowanych na tarasie Punktu Widokowego. Uwagę komisji
zwróciły tablice informacyjne, które zostały zniszczone wobec czego nie spełniają już swojej
funkcji.

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


