BR.0012.6.9.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 28 maja 2019 r., godz. 16.00
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa otworzyła posiedzenie Komisji, powitała gości
oraz radnych i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Obciążenie uczniów plecakami i tornistrami – dyskusja.
2) Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Gliwice.
3) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, członkowie
Rady Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez miasto Gliwice: Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 Anna Krasowska, przedstawiciele Prezydium
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice: Dawid Puchalski, Jakub John, Andrzej Sobota.
Ad 1) Obciążenie uczniów plecakami i tornistrami – dyskusja.
Radny Łukasz Chmielewski przedstawił wprowadzenie do tematu, związanego
z problemem obciążenia uczniów plecakami i tornistrami. Wg danych Najwyższej Izby
Kontroli z 2017 r. uczniowie szkół narażeni są na dźwiganie tornistrów i często nie mają
możliwości pozostawienia książek i zeszytów w szkołach. Pojawiły się także przypadki
pobierania opłat ze korzystanie z szafek. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż szafek
w szkołach. Jest też możliwość korzystania z e-podręczników i odejście od tradycyjnej
formy zeszytów ćwiczeń na rzecz kserokopii materiałów, korzystania z interaktywnej
tablicy i pobierania materiałów z platformy elektronicznej.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że jeden z senatorów składał w tej
sprawie zapytania i otrzymał odpowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwa Zdrowia, że normy, dotyczące obciążenia uczniów, nie są określone
przepisami. Materia ta wymaga uregulowania i można w tej sprawie zwrócić się do
ustawodawcy. Są dwa obowiązki samorządów, dotyczące tego zagadnienia: dostęp do
szafki oraz równomierne ułożenie planu zajęć. Po przeprowadzonych kontrolach
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie stwierdziło w tym zakresie niepokojących zjawisk.
Mówi się o rezygnacji z tradycyjnych podręczników na rzecz bieżącego przygotowywania
materiałów, lecz w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na koszty i czasochłonność tego
rozwiązania. Drugą możliwością jest zagwarantowanie drugiego kompletu podręczników,
finansowanego nie przez rodziców, ale przez samorządy.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha dodała, że
koszty kserowania ćwiczeń są ogromne i jest to rozwiązanie bardzo czasochłonne. Warto
natomiast zwrócić uwagę na egzekwowanie przez rodziców tego, co dzieci noszą w swoich
plecakach i tornistrach – wielu uczniów w plecakach nosi zabawki oraz podręczniki na cały
tydzień. Interaktywne tablice oraz urządzenia elektroniczne nie są w stanie zastąpić
zeszytów ćwiczeń, nie zastąpią ćwiczeń związanych z korygowaniem ręki i pisaniem.
Rozwiązanie, dotyczące dwóch kompletów książek, jest ryzykowane ze względu na
wymiany podręczników. Taka sytuacja ma miejsce w tym roku.
Radny Stanisław Kubit przekazał, że przygotowanie dwóch kompletów podręczników nie
jest dobrym rozwiązaniem, natomiast należy podzielić podręczniki na części i to
rozwiązałoby problem.
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Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zauważyła, że ważne jest też to, z czego
wykonany jest podręcznik. Należy zrezygnować z papieru kredowego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 Anna
Krasowska przekazała, że część wydawnictw przygotowuje podręczniki w częściach.
Uczniowie powinni nosić przy sobie tylko te części, z których aktualnie korzystają, a często
noszą wszystkie. W jednej ze szkół przeprowadzono eksperyment i poproszono uczniów o
wypakowanie plecaków. Okazało się, że są w nich kartoniki mleka, wszystkie możliwe
ćwiczenia itd. Rodzice często nie sprawdzają, co uczeń nosi w tornistrze.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy rodzice są powiadamiani o tym
problemie, choć sami powinni zwracać uwagę na to, co ich dziecko nosi w plecaku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 Anna
Krasowska odpowiedziała, że jest różnie, część szkół zamieszcza na stronach
internetowych takie informacje.
Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że zgadza się z przedstawicielkami Rady
Dyrektorów. Podwójny komplet podręczników niesie za sobą ogromne koszty, tak jak
kserowanie materiałów. Należy postawić na edukację rodziców, z wykorzystaniem różnych
form przekazu: komiks, informacja w Miejskim Serwisie Informacyjnym itd. Wiele dzieci
korzysta także z tornistrów na kółkach, co stanowi rozwiązanie problemu obciążenia
uczniów.
Radny Adam Michczyński przekazał, że zgadza się z radną Agnieszką Filipkowską,
kserowanie materiałów nie ma sensu, jest kosztowne i wprowadza bałagan. Jednocześnie
w tej całej dyskusji gubi się jeden aspekt. Dzieci także należy nauczyć, jak mają spakować
swoje tornistry i plecaki. Można przeprowadzić taki konkurs wśród uczniów gliwickich szkół.
Ważne jest, aby nie tylko uświadamiać rodziców, ale także uczyć dzieci.
Radny Gabriel Bodzioch zauważył, że problem braku szafek dotyczy przede wszystkim
młodszych uczniów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 Anna
Krasowska odpowiedziała, że starsi uczniowie mają więcej lekcji. A istota problemu,
dotyczącego szafek jest taka, że szkoły dysponują środkami na ich zakup, ale bardzo często
warunki lokalowe nie pozwalają na ich zamontowanie. Uczniowie mają dużo zajęć, często
w szkołach jest tłok na korytarzach. Nie wolno w nieprzystosowanych ciągach
komunikacyjnych ustawiać szafek. Często to nie pieniądze stanowią problem.
Radna Agnieszka Filipkowska zauważyła, że problem ten będzie się pogłębiał, gdyż
pojawią się podwójne roczniki.
Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że drukowanie podręczników w częściach oraz
rezygnacja z wykorzystywania kredowego papieru, to dwa pomysły, które warto przekazać
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Regulacje związane z tymi dwoma aspektami
znajdują się poza kompetencjami samorządów. Radny Łukasz Chmielewski
zaproponował, aby zwrócić się z zapytaniem o dostępność szafek dla uczniów w gliwickich
jednostkach oświatowych oraz o wyposażenie klas w projektory multimedialne.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha odpowiedziała,
że do 31 maja 2019 r. zbierane są dane, dotyczące informatyzacji szkół. Można zwrócić się
do Kuratora Oświaty z prośbą o przedstawienie informacji, dotyczącej wyposażenia
w projektory, urządzenia multimedialne itd. i ogólnie o stopień informatyzacji szkół.
Aktualnie dane są zbierane i będą znane po 31 maja br.
Radny Stanisław Kubit zaproponował, że można utworzyć system, w którym jedna
szafka będzie wykorzystywana przez dwie osoby.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 Krystyna Blacha przekazała, że
to może nie być dobre rozwiązanie, bo szafka musi mieć swoje wymiary.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że jeżeli Komisja chciałby
się zwrócić z pytaniem o dostępność szafek w gliwickich szkołach, to należy sprecyzować,
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o jakie szafki chodzi: czy szafki ubraniowe, czy na rzeczy osobiste i podręczniki. Jednak
z takiego zestawienia nic nie wynika, to nie jest rozwiązanie problemu.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa dodała, że nie ma narzędzia, aby narzucić
dyrektorom szkół montaż szafek i poprosiła radnego Łukasza Chmielewskiego,
aby przekazał gliwickiemu senatorowi wnioski Komisji, a sama skontaktuje się
z dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w zakresie danych, dotyczących
informatyzacji szkół. Komisja nie zwróci się z zapytaniem o dostępność szafek w gliwickich
szkołach, ale apeluje do dyrektorów, by byli uczuleni i wrażliwi na ten temat. Każda
jednostka oświatowa jest inna. Jednocześnie Komisja powróci w drugim półroczu 2019 r.
do tematu organizacji, we współpracy z Wydziałem Edukacji, konkursu na najlepsze
pakowanie plecaka i tornistra.
Na tym zakończono dyskusję.
Ad 2) Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Gliwice.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice Dawid Puchalski przekazał,
że Młodzieżowa Rada chciałaby nawiązać systemową współpracę z Radą Miasta
i przedstawiać oczekiwania młodzieży w rożnych obszarach.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa przekazała, że w imieniu Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu, proponuje stały udział w jej posiedzeniach.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice Dawid Puchalski podziękował
i przyjął przedstawioną propozycję.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (w zał.) – Komisja
przyjęła do wiadomości;
b) Raport o stanie miasta Gliwice za 2018 r. oraz pismo Przewodniczącego Rady Miasta
Gliwice w sprawie opinii komisji stałych do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy ktoś z członków Komisji ma
uwagi do ww. dokumentu.
Brak uwag ze strony Komisji.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, kto z członków Komisji jest za
pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2018 r.
Wynik głosowania: 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wydała
opinię pozytywną.
c) odpowiedź na pismo w sprawie warsztatów efektywnej nauki i tablic pamiątkowych
(w aktach sprawy BR.0012.16.12.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;
d) odpowiedź w sprawie skateparku na Osiedlu Kopernika
BR.0012.16.11.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości;

(w

e) pismo w sprawie protestu przeciwko strajkowi nauczycieli w
Ogólnokształcących nr 2 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości;
f)

aktach
Zespole

sprawy
Szkół

pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
podniesienia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
(w aktach sprawy BR.0012.16.14.2019)

Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zaproponowała, aby Komisja przyjęła
stanowisko o niepodejmowaniu działań, związanych z przygotowaniem projektu uchwały,
ze względu na procedury obowiązujące w procesie podejmowania takich decyzji.
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Komisja przyjęła stanowisko przez aklamację.
Stanowisko Komisji zostanie przekazane do Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice.
g) pismo przedstawicieli Piast Gliwice Futsal i GTK Gliwice z prośbą o umożliwienie udziału
w czerwcowym posiedzeniu Komisji w celu przedstawienia akcji, mającej na celu
propagowanie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych (w aktach
sprawy BR.0012.16.15.2019)
Komisja ustaliła, że na kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele Piast Gliwice
Futsal i GTK Gliwice.
h) pismo z prośbą o umożliwienie udziału w czerwcowym posiedzeniu Komisji w celu
zaprezentowania strategii i koncepcji rozwoju SPR Sośnica Gliwice (w aktach sprawy
BR.0012.16.15.2019)
Komisja ustaliła, że na kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele SPR Sośnica
Gliwice.
(***)
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz przekazał, że uchwała w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli jest w trakcie
konsultacji ze związkami zawodowymi. Jednocześnie trwa oczekiwanie na wprowadzenie
zmian w Karcie Nauczyciela oraz inne rządowe działania, które mogą mieć wpływ na kształt
proponowanych zmian.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, ile czasu mają związki zawodowe na
przedstawienie opinii.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że jest to 30 dni od daty
otrzymania, jednak związki zawodowe także czekają na działania rządu i na to, jakie będą
zapisy w ustawie nowelizującej Kartę Nauczyciela.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała, czy zmiany te zostały ujęte
w budżecie miasta.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz odpowiedział, że projekt zmian
w regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych mieści się w planowanych kwotach
budżetu, nie wiadomo jednak, co z podwyżkami dla nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji Krystyna Sowa zapytała o kwotę, wynikającą z planowanej
zmiany regulacji, dotyczącej dodatków motywacyjnych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz
ok. 4,5-5 mln zł, w zależności od awansów zawodowych.

odpowiedział,

że

jest

to

(***)
Radny Adam Michczyński przekazał, że dowiedział się z prasy lokalnej, że odbyło się
spotkanie międzyszkolnego komitetu strajkowego i dziwi się, że inicjatorzy nie zaprosili na
nie członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że słyszała, że to ma być wewnętrzne
spotkanie.
Radna Agnieszka Filipkowska odpowiedziała, że było to spotkanie otwarte.
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(***)
Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 czerwca 2019 r., godz. 16.00; tematyka
posiedzenia: spotkanie z przedstawicielami SPR Sośnica Gliwice, Piast Gliwice Futsal i GTK
Gliwice 1, sprawy bieżące.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Katarzyna Golonka
Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu
(-) Krystyna Sowa
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W późniejszym terminie okazało się, że w posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r. udział wzięli tylko
przedstawiciele SPR Sośnica Gliwice, a spotkanie z przedstawicielami Piast Gliwice Futsal oraz GTK Gliwice zostało
przełożone na posiedzenie w dniu 9 lipca 2019 r.
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