BRM.0012.16.10.2017
PROTOKÓŁ nr 36/2017
posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytego w dniu 20 listopada 2017 r. pod przewodnictwem
pani Elżbiety Jardanowskiej – Przewodniczącej Komisji
_______________________________________________________
Przebieg obrad:
Elżbieta Jardanowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej
Inowrocławia o godz. 11.00 otworzyła Komisję i po powitaniu jej członków oraz
zaproszonych gości stwierdziła, że zgodnie z listą obecności, w Komisji uczestniczy
4 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 r.
2. Ocena stopnia przygotowania organizacyjnego byłych szkół gimnazjalnych do
prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów klas pierwszych.
Wizyta w Szkole Podstawowej nr 14 i nr 5.
3. Sprawy wymagające opinii Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Proponuję, aby w pierwszej kolejności omówić punkt 1, następnie punkt 3 – sprawy
wymagające opinii Komisji i w nim najpierw przyjąć plan pracy Komisji na
I półrocze 2018 r., a następnie zaopiniować projekty uchwał. Dalej omówimy punt
2 i sprawy bieżące i udamy się na wizytę do Szkoły Podstawowej nr 14 i nr 5, gdzie
zakończymy dzisiejsze posiedzenie Komisji.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad wraz
z wniesioną poprawką?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Przystępujemy do realizacji dzisiejszego porządku obrad uwzględniając zmiany.
Ad 1
Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 r.
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego:
Przedstawiła projekt budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 rok ze szczególnym
uwzględnieniem sportu oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031.
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Projekt budżetu Miasta Inowrocławia na 2018 rok i projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 20182031 (stanowi załącznik do protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2017 r.).
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego projektu budżetu Miasta na 2018 r. i projektu
uchwały WPF?
Zbigniew Zygora – członek Komisji:
Na str. 2 w § 7 „W budżecie tworzy się rezerwę”, w pkt. g) zapisana jest kwota
75 750 zł – Inowrocławski Budżet Obywatelski. Czy zapisana kwota może się
zmienić?
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego:
Nie, ta rezerwa pozostanie bez zmian.
Zbigniew Zygora – członek Komisji:
 Na str. 86 w pkt. 35, w ppkt. e) zapisano – dotacje do szkół podstawowych
i gimnazjów 840 954 zł. Czy to dotyczy środków z zewnątrz?
 Na str. 87, w pkt. 37, ppkt. n) zapisano – dofinansowanie placów zabaw
255 000 zł. Jakich placów zabaw to dotyczy?
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego:
Jeśli chodzi o dotacje do szkół podstawowych i gimnazjów, są to środki
z zewnątrz.
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Dotyczy to jednego miejsca rekreacyjnego powiązanego z placem zabaw dla dzieci.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy Miasto ma zabezpieczone środki na budowę placów zabaw przy byłych
gimnazjach?
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Nie zostało to zapisane w budżecie na 2018 rok. Mamy zabezpieczone środki na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 16.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 ?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 20182031?
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Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekty uchwał uzyskały pozytywne opinie Komisji.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3
Sprawy wymagające opinii Komisji.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie przedstawię Państwu najpierw plan pracy Komisji na I półrocze
2018 r., a następnie pani Naczelnik Aleksandra Dolińska-Hopcia przedstawi do
zaopiniowania projekt uchwały.
Proponuję plan pracy Komisji na I półrocze 2018 r.
W styczniu:
- Zapoznanie się z planem pracy KCK na rok 2018.
- Informacja o zamierzeniach kulturalnych dla mieszkańców Inowrocławia na
2018 r.
Na luty:
- Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury.
- Sprawozdanie z wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2017 r.
- Formy wspierania dzieci z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi wizyta w Szkole Podstawowej nr 6.
W marcu:
- Sprawozdanie z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury za
rok 2017.
- Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza za
rok 2017.
W kwietniu:
- Sprawozdanie z wypoczynku zimowego dzieci w roku szkolnym 2017/2018
- Oferty szkół w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci. Wizyta w Szkole
Podstawowej nr 2.
Na maj:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r.
- Ustalenie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na II półrocze 2018 r.
W czerwcu:
- Propozycje wypoczynku letniego dla dzieci inowrocławskich szkół na lato 2018.
- Propozycje planów remontowych inowrocławskich szkół i przedszkoli w okresie
wakacji 2018 r.
Punkty stałe:
- Sprawy wymagające opinii Komisji.
- Sprawy bieżące.
Czy są inne propozycje? Nie ma uwag, przystępujemy do głosowania.
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Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
planu pracy Komisji na I półrocze 2018 r.?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Plan pracy Komisji na I półrocze 2018 r. został zaopiniowany pozytywniezałącznik nr 4 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie opiniować będziemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia
"Gminnego programu opieki nad zabytkami" dla Miasta Inowrocławia na lata
2017-2021. Proszę Panią Naczelnik do przedstawienia tego projektu uchwały.
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Na wstępie proszę poprawić na str. 37, w tabelce „Priorytet II” Ochrona i świadome
kształtowanie krajobrazu kulturowego, 4 kropka - wyraz „wystąpienie” na
„występowanie”.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu
opieki nad zabytkami" dla Miasta Inowrocławia na lata 2017-2021 – załącznik nr 5
do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapoznałam się z całym materiałem, jest przedstawiony bardzo czytelnie.
Czy na bazie tego materiału będzie opracowywany co roku taki dokument?
Barbara Pawelczyk – Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich:
W materiale wpisane są zadania, które są i będą kontynuowane również
w przyszłych latach. Ale kiedy zmieniają się przepisy należy to korygować na
bieżąco i tak się dzieje.
Zbigniew Zygora – członek Komisji:
Miasto Inowrocław zajmuje powierzchnię 30,42 km2. Zamieszkuje je 74 870
mieszkańców (na dzień 31.03.2009 r.).
Proponuję, aby zmienić datę i wpisać przynajmniej rok 2016.
Anna Trojanowska – członek Komisji:
Na str. 35 znajduje się zapis dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego miasta.
Kto ma nad tym nadzór?
Barbara Pawelczyk – Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich:
Nadzór nad zabytkami w Inowrocławiu ma Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Bydgoszczy.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Przystępujemy do głosowania.
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Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Proszę panią Naczelnik Kaiser o przedstawienie projektów uchwał.
1)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Panny Maryi
w Inowrocławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Panny Maryi
w Inowrocławia – załącznik nr 6 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
2)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego
w Inowrocławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Kusocińskiego
w Inowrocławiu – załącznik nr 7 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
3)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika
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w Inowrocławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Inowrocławiu - załącznik nr 8 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
4)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami
Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii SkłodowskiejCurie w Inowrocławiu – załącznik nr 9 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
5)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu – załącznik nr 10 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
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6)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego
w Inowrocławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Stefana Batorego
w Inowrocławiu – załącznik nr 11 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
7)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II
w Inowrocławiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Jana Pawła II
w Inowrocławiu – załącznik nr 12 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
8)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego Zespołu Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich
w Inowrocławiu, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia
Szkoła Podstawowa Integracyjna i dotychczasowe Gimnazjum Integracyjne,
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną im. Powstańców Wielkopolskich
w Inowrocławiu – załącznik nr 13 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Zapytań do projektu uchwały nie było. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
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Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Ad 4
Sprawy bieżące.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
W związku z wizytą w ubiegłym miesiącu w Szkole Podstawowej nr 8 chciałabym
zaproponować następujący wniosek:
Komisja Oświaty i Kultury wnioskuje o realizację inwestycji pod nazwą:
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8” z oszczędności
przetargowych lub budżetowych w roku 2018.
Kto z członków Komisji jest za tym wnioskiem?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Wniosek uzyskał pozytywna opinię Komisji i został przekazany Prezydentowi
Miasta 20 listopada 2017 r. Wniosek stanowi – załącznik nr 14 do protokołu.
Zapraszam teraz Państwa na wizytę do Szkoły Podstawowej nr 14 i 5.
Ad 2
Ocena stopnia przygotowania organizacyjnego byłych szkół
gimnazjalnych do prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
klas pierwszych – załącznik nr 15 do protokołu.
Wizyta w Szkole Podstawowej nr 14 i nr 5.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie udamy się najpierw do Szkoły Podstawowej nr 14, a następnie do
Szkoły Podstawowej nr 5, gdzie zakończymy posiedzenie dzisiejszej Komisji.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Z dniem 1 września 2017 r., wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
2017/2018, rozpoczęło się wdrażanie reformy oświatowej, wprowadzającej nową
strukturę szkolnictwa. Zmiany zaszły w całym systemie edukacji, obejmując także
nowe podstawy programowe. W wyniku reformy szkoły podstawowe
z sześcioletnich przekształcają się w ośmioletnie – absolwenci klas VI od września
br. podjęli już naukę w klasach VII, a gimnazja nie przeprowadziły już naboru
nowych uczniów i tym samym będą stopniowo likwidowane. Ten rodzaj szkół
zniknie zupełnie z systemu oświaty we wrześniu 2019 r., kiedy to ostatni rocznik,
który je ukończy, pójdzie do szkoły średniej jednocześnie z pierwszymi
absolwentami VIII klasy podstawówki.
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W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin
ósmoklasisty. Ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie
w szkołach ponadpodstawowych.
Zgodnie z nowymi przepisami, likwidowanie gimnazjów mogło być
realizowane w różnych wariantach.
Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia
do innej szkoły należała do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum, osoby prawnej
niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej
dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.
Prezydent Miasta Inowrocławia jest organem prowadzącym dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Rada Miejska Inowrocławia 20 marca 2017 r.
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Uchwała określa:
 plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granice ich obwodów,
 plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych
w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów.
Uchwała przekształciła jednocześnie dotychczasowe gimnazja w 8-letnie
szkoły podstawowe:
- Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha z siedzibą przy ul. Toruńskiej 46
w Inowrocławiu przekształciła w 8-letnią szkołę podstawową,
- Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego z siedzibą przy
ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7 w Inowrocławiu przekształciła w 8-letnią szkołę
podstawową,
- Gimnazjum nr 3 im 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej z siedzibą przy
ul. Władysława Łokietka 3 w Inowrocławiu przekształciła w 8-letnią szkołę
podstawową,
- Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego
z siedzibą przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 w Inowrocławiu przekształciła
w 8-letnią szkołę podstawową.
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej
szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż
do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązanie dotyczy zespołu szkół.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest
w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze
uchwały, co powoli jednocześnie na uporządkowanie kwestii formalno-prawnych
wynikających z przekształcenia.
Zgodnie z przepisami z dniem 1 września 2017 r. dyrektor szkoły
podstawowej po włączeniu gimnazjum staje się dyrektorem 8-letniej szkoły
podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej
stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły
podstawowej.
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Wspomniana uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego stanowi jednocześnie akty założycielskie szkół powstających w wyniku
przekształceń dokonywanych mocą uchwały, stąd też określa podstawowe elementy
aktu założycielskiego, takie jak: typy, nazwy i siedziby szkół, daty rozpoczęcia
działalności przez te szkoły oraz rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie
w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2017/2018 w przekształconych szkołach gimnazjalnych
rozpoczęli po raz pierwszy naukę uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych.
Łącznie w klasach pierwszych w tych szkołach uczy się 215 uczniów w 11
oddziałach.
Przyjęcie do ww. szkół 7-letnich dzieci wymagało dostosowania bazy
dydaktycznej, lokalowej i kadrowej do potrzeb tych uczniów. Na dostosowanie sal
lekcyjnych wydatkowano łącznie 554 tys. zł. Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej
prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska przeniesiona ze szkół
podstawowych.
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta
Wilkońskiego w Inowrocławiu
Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29 w Inowrocławiu.
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej
szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż
do czasu wygaszenia kształcenia.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest
w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze
uchwały, co powoli jednocześnie na uporządkowanie kwestii formalno-prawnych
wynikających z przekształcenia.
Zgodnie z przepisami z dniem 1 września 2017 r. dyrektor szkoły
podstawowej po włączeniu gimnazjum staje się dyrektorem 8-letniej szkoły
podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej
stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły
podstawowej.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego
Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Kiełbasiewicza 7 w Inowrocławiu.
Tutaj sytuacja w sprawie przekształcenia jest podobna jak w przypadku Szkoły
Podstawowej nr 14. Nie będę już tego powtarzać.
Podsumowując mogę powiedzieć, że stopień przygotowania organizacyjnego
byłych szkół gimnazjalnych nr 2 i 4 do realizacji obowiązku szkolnego przez
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jest bardzo dobre.
Efekty te są widoczne dzięki dużemu nakładowi pracy dyrektorów
i pracowników szkół, a także przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
Każda z przekształconych szkół gimnazjalnych w 8-letnią szkołę podstawową
zapewnia swoim najmłodszym uczniom komfort nauki, w postaci nowych sal
lekcyjnych, nowego sprzętu i mebli oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
osobnych świetlic będących do ich wyłącznej dyspozycji i bezpiecznego poruszania
się po szkole czy przebywania na boiskach szkolnych. Każda z tych szkół dba o to
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w sposób szczególny. Pomimo wielu kontrowersji związanych z reformą
oświatową, inowrocławskie szkoły gimnazjalne wzorcowo sprostały ciężarowi
dostosowania warunków kształcenia do potrzeb uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego materiału? Wszystko wiadomo, efekty są
widoczne. Proszę zatem Panów dyrektorów, króciutko kilka słów na temat tego
przekształcenia.
Rafał Pierzchalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zygmunta
Wilkońskiego:
Jak Państwo zauważyliście na samym początku, wejście dla wszystkich jest
wspólne. Była oczywiście propozycja, żeby pierwszaki wchodzili bocznym
wejściem, ale rodzice zdecydowali, że będzie wspólne wejście do szkoły
i w związku z tym nie ma żadnych nieporozumień, wręcz przeciwnie starsze dzieci
pomagają maluchom.
Klasy, świetlica i szatnia usytuowane są na parterze. Dostosowane do maluchów, są
kolorowe, przytulne i dobrze wyposażone. Łazienki dostosowane dla małych dzieci.
Pozostało nam wybudowanie placu zabaw, ale to dopiero w przyszłości, na razie nie
mamy środków. Na przerwy dzieci wychodzą przed szkołę, a jeśli pada deszcz
spędzają je na korytarzu, który jak Państwo widzicie jest bardzo duży.
Były obawy, ale wszystko okazało się niepotrzebnym stresem, bo jest dobrze.
Rodzice przyprowadzają i odbierają swoje pociechy, a jeśli jest taka potrzeba, to
dzieci przebywają w świetlicy.
Ireneusz Zieliński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Józefa
Krzymińskiego:
Podobnie jak u pana Dyrektora oddziały klas pierwszych znajdują się na parterze.
Wydzielone jest wejście dla pierwszaków. Klasy odnowione, kolorowe, przestronne
i dostosowane dla maluszków. Łazienki również dostosowane dla pierwszaków.
Podobnie jak w poprzedniej szkole jeśli pada deszcz dzieci spędzają przerwy na
korytarzu w szkole.
Jeśli chodzi o plac zabaw jesteśmy nieco w innej sytuacji, ponieważ tuz za
ogrodzeniem szkoły znajduje się plac zabaw „Miś”, z którego możemy korzystać.
Chciałbym dodać, że nie wszystko ułożyło się tak jak byśmy chcieli, ponieważ
czekamy za krzesełkami z regulowaną wysokością, ponieważ omyłkowo
otrzymaliśmy bez regulacji. Ale ten problem ma się rozwiązać w ciągu kilku dni.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dostosowanie szkół dla potrzeb pierwszaków, zostało wykonane znakomicie. Sale
lekcyjne, szatnie i toalety zostały dostosowane na wysokim poziomie.
Dziękujemy panom Dyrektorom obu placówek za wkład pracy i zaangażowanie
w przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb pierwszaków.
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W ubiegłym miesiącu gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 8, równie
znakomicie wszystko zostało przygotowane. Uważam, że byłe gimnazja zostały
bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie pierwszoklasistów do swoich szkół.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz, się – 0.

Materiał został przyjęty przez Komisje.
Chciałaby jeszcze poinformować członków Komisji, że ten sam materiał będziemy
omawiać w SP nr 5 i nr 14 w miesiącu listopadzie br.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Pragnę podziękować Panom Dyrektorom Rafałowi Pierzchalskiemu i Ireneuszowi
Zielińskiemu za przedstawienie stanu faktycznego związanego z dostosowaniem
szkół dla klas pierwszych szkoły podstawowej. Gratuluję, wywiązaliście się
Panowie z tego zadania bardzo dobrze.
Panu Dyrektorowi Zielińskiemu dziękujemy za gościnę i jeszcze raz gratuluję.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie
dzisiejszej Komisji.
Komisja trwała od godz. 1100 do 1255.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury
Elżbieta Jardanowska
Protokółowała
Maria Legwińska

