BR.0012.30.3.2018

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 11 grudnia 2018 r., godz. 15.30
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
Członkowie Komisji w obecności Zastępcy Prezydenta Krystiana Tomali zapoznali się ze
stanem budowy budynku przedszkola miejskiego.
(***)
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości
oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz działalność Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12.
2) Plan pracy Komisji.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz oraz Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha.
Ad 1)Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz działalność Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha przedstawiła
informację dotyczącą budowy budynku przedszkola miejskiego oraz działalności jednostki
oświatowej. Na poziomie klas siódmych, ósmych oraz gimnazjalnych nauczanie
prowadzone jest w języku niemieckim (oddziały są dwujęzyczne). Szkoła wyposażona jest
w obiekty sportowe (boisko, bieżnię, plac zabaw zbudowany w ramach projektu „Radosna
szkoła”). W 2017 r. Przedszkole Miejskie nr 43 zostało włączone w strukturę Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12. Budynek, w którym zlokalizowane było przedszkole był stary, a
dodatkowo mieści się w nim przychodnia i prywatne mieszkanie, do którego wejście jest
przez przedszkole. W związku z powyższym pojawiła się konieczność wybudowania nowej
siedziby przedszkola. Zasadnym było, aby wykorzystać teren pozostający w zarządzie
szkoły. Nowy obiekt wesprze bowiem działalność szkoły. Piętro budynku wykorzystywane
będzie przez szkołę, przeniesione zostaną tam klasy młodsze. Budynek szkoły przeszedł
wiele modernizacji. W 2013 r. przeprowadzono postępowanie, w którym wyłoniono
wykonawcę prac związanych z termomodernizacją budynku. Firma ta, po jednym miesiącu
wykonywania prac, ogłosiła upadłość. Prace zostały wstrzymane, budynek szkoły został
zalany. Pojawiła się konieczność remontu obiektu oraz dokończenia termomodernizacji.
Prace te wykonywane były w trakcie roku szkolnego. Przeprowadzono remont generalny
zalanych pomieszczeń. W 2015 r. udało się przywrócić działalność edukacyjną w głównym
budynku szkoły. Na ten moment w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 realizowane są
dwa projekty: inwestycyjny związany z budową budynku przedszkola miejskiego (na kwotę
8,5 mln zł) oraz projekt miękki o charakterze edukacyjnym, który realizowany jest w
połączeniu z wnioskiem inwestycyjnym. Planowany koszt budowy budynku przedszkola
miejskiego wynosił 4,5 mln zł, ale w trakcie realizacji nastąpił wzrost do 8,5 mln zł.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz dodał, że prywatne mieszkanie
znajdujące się na górnej kondygnacji starego budynku przedszkola, stanowiło dużą
przeszkodę w jego działalności. Sanepid za każdym razem kwestionował funkcjonowanie
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przedszkola, pomimo faktu, że mieszkanie jest niezamieszkane. Nawet jeżeli pojawiłaby
się możliwość wykupu tego mieszkania, dodatkowa powierzchnia i tak nie pozwoliłaby
na zaspokojenie potrzeb jednostki przedszkolnej. Koszty prowadzenia samodzielnego
przedszkola są dwa razy większe niż prowadzenia go w strukturze ze szkołą podstawową
(bez szkody dla dzieci oraz funkcjonowania jednostki). Od 2013 r. miasto Gliwice prowadzi
reorganizację jednostek i tworzy zespoły szkolno-przedszkolne. Zespół szkół w Brzezince
jest już dwunastym na terenie miasta Gliwice.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha przekazała, że w
nowym przedszkolu zostanie uruchomiony nabór. Liczba miejsc w przedszkolu wyniesie 30.
W całej jednostce oświatowej zatrudnionych jest 52 nauczycieli (w przedszkolu są trzy
grupy i pracuje trzech nauczycieli). Liczba wszystkich uczniów to 429, a w przedszkolu jest
70 dzieci. Łączna liczna oddziałów szkolnych to 21 (18 w ramach szkoły podstawowej i 3
gimnazjalne). Rozstrzygnięcie przetargowe na budowę budynku przedszkola wskazywało,
że koszt tego zadania wyniesie 8,3 mln zł, ale dodatkowe prace spowodowały wzrost do
9,1 mln zł. Kwota przeznaczona na realizację projektu miękkiego to 0,5 mln zł. W związku
z faktem, że projekt miękki realizowany jest w połączeniu z projektem inwestycyjnym
dotyczącym budowy przedszkola, uruchomienie obiektu musi nastąpić do 1 lutego 2019 r.
Terminu rozpoczęcia projektu miękkiego nie można aneksować. Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha dodała, że ok. 50% dzieci uczęszczających
do jednostki, to dzieci spoza rejonu.
Radny Adam Michczyński zapytał, czy to dotyczy także przedszkola.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha odpowiedziała,
że nie, dotyczy to tylko szkoły.
Radny Stanisław Kubit zapytał, jak to się stało, że mieszkanie na terenie starego obiektu
przedszkolnego jest prywatne.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha odpowiedziała,
że była dyrektor przedszkola mieszkała w tym lokalu.
Radny Stanisław Kubit zapytał, jakie zajęcia będą realizowane w ramach projektu
miękkiego.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha odpowiedziała,
że będą to zajęcia logopedyczne, umuzykalniające oraz zajęcia w sali edukacji
sensorycznej.
Radna Agnieszka Filipkowska zapytała, czy szkoła nawiązuje współpracę z innymi
jednostkami oświatowymi tak, aby uczniowie, którzy uczą się języka niemieckiego
i uczestniczą w zajęciach, które prowadzone są w języku niemieckim, mieli możliwość
kontynuowania nauki w takich szkołach, aby ich poziom znajomości języka nie spadał.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w I liceum
Ogólnokształcącym są plany otwarcie oddziału dwujęzycznego z językiem niemieckim,
ale nigdy nie było sytuacji, aby zebrała się wystarczająca grupa chętnych, aby uruchomić
taki oddział.
Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że może uczniowie nie wiedzą o takiej
możliwości.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha odpowiedziała,
że wiedzą, tylko nie wszyscy uczniowie wpisują się w specyfikę profilu danego liceum.
Nie wszyscy są na wymaganym poziomie z danej grupy przedmiotów, które profilują licea
(np. I Liceum Ogólnokształcące ma profil ścisły). W danej szkole jest wysoki poziom języka,
ale nie wszyscy mogą sobie poradzić z profilem szkoły.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz uzupełnił, że nie wszystkie dzieci
zdecydują się na tę samą szkołę, o tym samym profilu tylko dlatego, że dobrze znają język
niemiecki.
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Radny Adam Michczyński zapytał, czy koszty utrzymania przedszkola są dwa razy
mniejsze, gdy znajduje się ono w strukturze ze szkołą, nawet jeżeli jednostki te znajdują
się w dwóch odrębnych budynkach.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że wtedy koszty
utrzymania przedszkola są trochę większe, ale nadal różnica jest nieporównywalna. Sam
model organizacyjny jest dużo bardziej korzystny, gdyż na koszt utrzymania jednostek
składają się przede wszystkim koszty pracownicze.
Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.
Ad 2) Plan pracy Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przedstawiła propozycje do planu pracy
Komisji na I półrocze 2019 r., które wpłynęły od członków Komisji:
•

wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 – zapoznanie się z działalnością
jednostki;

•

strategia mecenatu kultury i sztuki;

•

strategia komunikacyjna miasta Gliwice;

•

lokalne centra kulturalne na terenie miasta Gliwice;

•

dostępność
miejskich
niepełnosprawnych;

•

działalność Radiostacji Gliwice w kontekście prowadzonej edukacji technicznej;

•

modernizacja Ruin Teatru Victoria;

•

działalność Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki;

•

funkcjonowanie hali widowiskowo- sportowej Arena Gliwice.

obiektów

kulturalnych

i

sportowych

dla

osób

Radny Łukasz Chmielewski poruszył temat związany z szafkami dla uczniów szkół,
zagadnienie obciążenia uczniów ciężarem plecaków i tornistrów, kwestię montażu
w szkołach oczyszczaczy powietrza oraz dodatku funkcyjnego dla wychowawców
w szkołach i przedszkolach.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że w zakresie dodatków
funkcyjnych obowiązuje uchwała z 2015 r. dotycząca dodatków oraz dodatkowych
wynagrodzeń dla nauczyciel. Mamy świadomość potrzeby nowelizacji zapisów uchwały.
Zmiana wymaga jednak konsultacji ze związkami zawodowymi. W 2015 r. konieczne było
wprowadzenie bardziej szczegółowych przepisów, które ograniczały swobodę dyrektorów
w zakresie ustalania kwot dodatkowych składników wynagrodzenia. Konieczne było
ustalenie granicznych kwot. Aby zmienić te zapisy, należy przede wszystkim podjąć
rozmowy ze związkami zawodowymi. Jednak formalnie stroną negocjacyjną dla związków
zawodowych, są pracodawcy, którymi są dyrektorzy szkół. Pewne propozycje organu
prowadzącego zostały przygotowane: odbędzie się spotkanie z przedstawicielami związków
zawodowych, na którym w obecności Rady Dyrektorów zostaną przedstawione. Jeżeli
wypracowany zostanie consensus, to będzie można przygotować propozycję nowelizacji
uchwały.
W temacie związanym z obciążeniem uczniów oraz szafkami w szkołach, to warto
przypomnieć, że zgodnie z kompetencjami, szkołami zarządzają dyrektorzy i nie narzuca
się im decyzji związanych z funkcjonowaniem jednostki. Sprawa szafek w szkołach nie jest
uregulowana żadnymi przepisami wykonawczymi, nie ma żadnych regulacji, więc nie da
się narzucić dyrektorom obowiązku podjęcia danych czynności w tym zakresie.
Należy pamiętać, że każdy budynek jest inny i decyzję o montażu szafek podejmuje
dyrektor z uwzględnieniem przepisów budowlanych i przeciwpożarowych. Nie da się
przyjąć jednolitych wzorców dotyczących montażu szafek, decyzja o podjęciu takich
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czynności należy do kompetencji dyrektora jednostki, który zarządza obiektem zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy szkoły podejmują działania
zmierzające do odciążenia uczniów w aspekcie noszonych przez nich plecaków i tornistrów.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że temat ten było
omawiany z dyrektorami szkół. Dopóki nie pojawią się jednoznaczne przepisy, trudno
będzie podjąć działania, które w sposób systemowy rozwiążą ten problem. Dla wszystkich
oddolnych działań, przeszkodę stanowi brak przepisów w tym zakresie, np. brak przepisów
nakazujących druk podręczników na zwykłym papierze, a nie kredowym lub w częściach.
Radny Łukasz Chmielewski zaproponował, aby Komisja podjęła dyskusję dotyczącą tego
zagadnienia oraz mechanizmów, które umożliwiłyby rozwiązanie tego problemu.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zauważyła, że Gliwice mogą wyjść z inicjatywą
i zaproponować katalog dobrych praktyk.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że w temacie montażu
oczyszczaczy powietrza w szkołach, to decyzja o podjęciu takich czynności należy
do dyrektorów jednostek. Nie ma norm budowlanych dotyczących „oczyszczaczy”,
a informacje wpływające od Sanepidu, wręcz czynią sprawę montażu oczyszczaczy wielce
kontrowersyjną. Z jednej strony brak norm dotyczących choćby oczyszczaczy,
jako środowiska dla rozwoju grzybów i roztoczy, poprzez brak zasad ich konserwacji,
a z drugiej strony konieczność wietrzenia pomieszczeń, poprzez otwieranie okien
w zaleceniach Sanepidu.
Komisja podjęła decyzję, że w planie pracy na I półrocze 2019 r. ujmie temat związany
z ciężarem uczniowskich plecaków i tornistrów.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest
za przyjęciem planu pracy zgodnie z przedstawionymi propozycjami.
Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła
plan pracy na I półroczne 2019 r.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Radny Adam Michczyński korzystając z obecności Naczelnika Wydziału Edukacji, zapytał
o Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz wyjaśnił, że od 2019 r. wszystkie
ośrodki metodyczne przechodzą pod kuratelę Kuratoriów Oświaty, które będą wskazywać
ośrodki wojewódzkie. Wszyscy gliwiccy metodycy mogą znaleźć w nich zatrudnienie.
Ich wynagrodzenia będą finansowane ze środków miasta Gliwice.
Radny Adam Michczyński podziękował za odpowiedź.
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(***)
Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Krystyna Sowa
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