
projekt 
                                                               Protokół   Nr  8/2017

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki 

 odbytego  w  dniu  24.10.2017r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek  posiedzenia: 

  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 7/2017 z dnia 19.09.2017r.        
/projekt  protokołu  został  zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w
Kłobucku  w  BIP  bip.gmina  klobuck.pl/  >Rada  Miejska,  >Komisje  Rady,  >Komisja
Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,  Sportu i Turystyki,  >
projekty  protokołów  z  komisji,  projekt  protokołu  Nr 7/2017  z  dnia  19.09.2017 r. 
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 w Kłobucku – RM.1511.06.2017    nr sprawy
                                                                                                                               -  ok. godz.10:15    
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1  im. Władysława 
Sebyły w Kłobucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Sebyły w 
Kłobucku.
  5.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie   stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Kłobucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Kłobucku.
  6.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia sześcioletniej  Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Kamyku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. gen.Józefa Bema w Kamyku.   

        7.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej  wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Łobodnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Łobodnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Marii Konopnickiej w Łobodnie.

        8.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół w Białej  w ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  w  Białej.

        9.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół w Libidzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka 
Sienkiewicza w Libidzy.

     10.  Analiza  bieżącej  działalności   MOK  w  Kłobucku  oraz   Biblioteki  Publicznej    w  
Kłobucku.
11.  Sprawy  różne.
  



       Ad.1 
Przewodniczący  Komisji  T.  Kasprzyk  –  otworzył    posiedzenie   Komisji   Edukacji
Publicznej,  Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej    Kultury,   Sportu    i   Turystyki.
Powitał   wszystkich   przybyłych   na   komisję. 

      Stwierdził,  iż   na    posiedzeniu   obecnych  jest   7    na   11  członków   komisji.  Zgodnie  
z   § 42  ust. 3   Statutu   Gminy   Kłobuck,   posiedzenie     komisji    jest   prawomocne. 

      Odczytał  proponowany  porządek   posiedzenia  komisji.

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk    po konsultacji  z  radcą   prawnym  T.Głębockim  
który  zaproponował aby wyłączyć   z jawności   punkt  dotyczący skargi na Dyrektora 
Szkoły  z racji   tego  że  są  tam pewne dane wrażliwe  szczególnie  w  załącznikach  do tej
skargi.

      Zapytał czy Komisja  Edukacji Komisja   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     
Społecznej     Kultury,  Sportu    i   Turystyki  wyraża  zgodę  aby   ten  punkt  wyłączyć  z 
jawności  i  przenieść go  na  koniec  jako  ostatni  punkt   porządku  posiedzenia.

      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,
Sportu    i   Turystyki    jednogłośnie   postanowiła   wyłączyć  ten  punkt  z  jawności  i  
rozpatrywać  go  jako  ostatni  punkt  porządku  posiedzenia   komisji.

     Punkt  dotyczący skargi   będzie  rozpatrywany  jako   pkt 11, natomiast  reszta  punktów
będzie  przesunięta  w  górę.

       Porządek posiedzenia  komisji jest następujący:  
  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 7/2017 z dnia 19.09.2017r.        
/projekt  protokołu  został  zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w
Kłobucku  w  BIP  bip.gmina  klobuck.pl/  >Rada  Miejska,  >Komisje  Rady,  >Komisja
Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,  Sportu i Turystyki,  >
projekty  protokołów  z  komisji,  projekt  protokołu  Nr 7/2017  z  dnia  19.09.2017 r. 
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1  im. Władysława 
Sebyły w Kłobucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Władysława Sebyły w 
Kłobucku.
  4.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie   stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Kłobucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Kłobucku.
  5.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia sześcioletniej  Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Kamyku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. gen.Józefa Bema w Kamyku.   

        6.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej  wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Łobodnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 



Łobodnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  im. Marii Konopnickiej w Łobodnie.
        7.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Białej  w ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  w  Białej.
        8.  Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zespołu Szkół w Libidzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka 
Sienkiewicza w Libidzy.

       9.  Analiza  bieżącej  działalności   MOK  w  Kłobucku  oraz   Biblioteki  Publicznej    w  
Kłobucku.

       10.  Sprawy  różne.
       11.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 w Kłobucku – RM.1511.06.2017    nr sprawy
                                                                                                                              
      Komisja    Edukacji   Publicznej,    Ochrony    Zdrowia,   Polityki     Społecznej     Kultury,

Sportu    i   Turystyki    jednogłośnie   przyjęła  porządek  posiedzenia   wraz   z  
przegłosowaną  zmianą.

Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu  Nr 7/2017  z  dnia   19.09.2017r.        

Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk –  poinformował,  że   projekt    protokołu  został   
umieszczony  na  stronie   internetowej   Urzędu   Miejskiego  w  bip.gmina  klobuck.pl/ 

       Członkowie  Komisji   nie  wnieśli   uwag  do  protokołu.
           
      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu

i    Turystyki      jednogłośnie     przyjęła   protokół   z   poprzedniej   komisji.

       

Ad. 3.  
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia   przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły Podstawowej  nr 1  im. Władysława Sebyły w
Kłobucku  w  ośmioletnią Szkołę  Podstawową  nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku.

Kierownik  EK S.Piątkowska –  wyjaśniła, że  wszystkie  następne  projekty  uchwał  
dotyczą  tego  samego, czyli  stwierdzenia  przekształcenia  sześcioletniej szkoły   w  
ośmioletnią szkołę. Już  wcześniej  informowała w lutym, kiedy podejmowano  uchwałę o  
dostosowaniu  sieci  szkół   podstawowych  i  gimnazjów  do  nowego  ustroju  szkolnego, 
że jeszcze  do  końca  listopada  trzeba  będzie  stwierdzić   przekształcenia.  One najpierw 
z mocy ustawy samo musiało się zadziać z dniem 1 września. Natomiast  teraz  radni w 
drodze uchwały  stwierdzają  przekształcenie  bądź  sześcioletnich szkół podstawowych  
dot. Szkoły Podstawowej Nr 1  i  Nr 2  oraz Zespołów Szkół w Libidzy  i Białej  



przekształcenia w ośmioletnie  szkoły podstawowe, a w przypadku zespołów szkolno-
przedszkolnych  dot. przekształcenia  funkcjonującej w ramach  tego zespołu szkoły 
podstawowej  obecnie sześcioletniej w ośmioletnią. W ramach tego stwierdzenia, czyli  tej 
uchwały są to  akty założycielskie  tych szkół.  Zgodnie z art. 88  ustawy -  Prawo 
oświatowe   akt  założycielski musi zawierać  nazwę, siedzibę  szkoły  oraz  obwód. Tak 
też zostały przygotowane wszystkie z tych uchwał, poza  Szkołą Podstawową Nr 3 czyli 
byłym  Gimnazjum. W tym przypadku akt założycielski był już nadany w uchwale w  
sprawie  dostosowania  sieci szkół  w  marcu . Jedyna  uchwała, jaka  zostanie  
przedstawiona w listopadzie, to będzie Statut tej szkoły. Nie został on przygotowany na tą
sesję   ze  względu na to, że jest to bardzo szeroki akt prawny  który przygotowuje 
Dyrektor Szkoły, a my  przygotowujemy tylko sam projekt uchwały. Zarówno   dyrekcja 
jak  i nauczyciele  najlepiej  wiedzą  jak  mają to zrobić,    muszą wypracować system 
oceniania , zachowania  itd.
W związku z tym jeszcze jedna uchwała zostanie zaproponowana do porządku  sesji  w 
listopadzie, bo do końca listopada  muszą zostać zamknięte wszystkie te sprawy.
Natomiast jeszcze do końca listopada roku 2019  w  drodze uchwał również  będziemy 
musieli  zatwierdzić  zakończenie działalności obecnie jeszcze funkcjonujących  
gimnazjów   w  tych  zespołach  szkół.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i    Turystyki      jednogłośnie   pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.

Ad. 4.  
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie     stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Adama  Mickiewicza  w
Kłobucku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 2 im. Adama Mickiewicza  w  Kłobucku.

Kierownik  EK S.Piątkowska –  przedstawiła takie same argumenty jak wyżej.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i    Turystyki      jednogłośnie   pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.

Ad. 5.  
Wypracowanie  opinii   do  projektu  uchwały  w  sprawie   stwierdzenia   przekształcenia
sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. gen. Józefa   Bema  w  Kamyku  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową   w  Kamyku   w
Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  im. gen. Józefa  Bema  w  Kamyku.   



Kierownik  EK S.Piątkowska –  zgodnie  z  założeniami reformy edukacji  zespół szkół,
który  składa  się  z  sześcioklasowej   szkoły  podstawowej,  gimnazjum  i  przedszkola
pozostaje nadal zespołem, ale składającym się ze szkoły podstawowej i  przedszkola  z
tym,  że dotychczasowa sześcioletnia   szkoła  podstawowa wchodząca w skład zespołu
staje   się   ośmioletnią   szkołą   podstawową   wchodzącą   w   skład   zespołu. 
Organy stanowiące jst zobowiązane są do stwierdzenia  tego przekształcenia  w  drodze
uchwały.
Uchwała  stanowi  akt  założycielski  ośmioletniej  szkoły  podstawowej  w  rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i    Turystyki      jednogłośnie  pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.

      Ad. 6.  
     Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie  stwierdzenia przekształcenia

sześcioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Marii  Konopnickiej w Łobodnie w ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  w  Łobodnie  w
Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  im. Marii  Konopnickiej  w   Łobodnie.

      
      Kierownik  EK S.Piątkowska –  przedstawiła takie same argumenty jak wyżej. 

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i    Turystyki      jednogłośnie  pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.

      Ad.7.  
      Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie stwierdzenia przekształcenia

Zespołu  Szkół   w   Białej  w  ośmioletnią   Szkołę  Podstawową   w   Białej.
      
      Kierownik  EK S.Piątkowska –  zgodnie  z  założeniami   reformy   edukacji  zespoły szkół

składające   się ze szkoły podstawowej  i  gimnazjum  przekształcają  się   z   mocy  ustawy
z dniem    1  września  2017 r.  w  8-letnią    szkołę   podstawową.  Organy   stanowiące   jst 
zobowiązane są do  stwierdzenia tego  przekształcenia  w drodze  uchwały. Oznacza to, że

      z dniem 1 września 2017r. uczniowie, nauczyciele i  pracownicy dotychczasowego zespołu
szkół stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami  ośmioletniej  szkoły podstawowej.

      W dniu 1 września 2017r. w  ośmioletniej  szkole  podstawowej  rozpoczęli  naukę  pierwsi
uczniowie  klasy  VII, a od 1 września 2018r.   będą  oni  pierwszymi  uczniami   klasy VIII 
tej szkoły.

      W  związku  z  włączeniem  oddziałów  gimnazjalnych  w  strukturę   szkoły podstawowej
uczniowie  gimnazjum  kontynuują naukę odpowiednio w dniu 1 września 2017r. w klasie



II gimnazjum, a  od  1 września  2018 r. w  klasie  III gimnazjum   w   szkole   podstawowej.
      Uchwała   stanowi   akt   założycielski   ośmioletniej   szkoły  podstawowej   w  rozumieniu

przepisów   ustawy – Prawo oświatowe.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i   Turystyki      jednogłośnie  pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.

      
     Ad. 8. 
     Wypracowanie  opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zespołu  Szkół  w  Libidzy w ośmioletnią Szkołę  Podstawową im. Henryka Sienkiewicza
w  Libidzy.

      Kierownik  EK S.Piątkowska –  przedstawiła takie same argumenty jak wyżej.  

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i   Turystyki      jednogłośnie  pozytywnie    zaopiniowała  projekt  uchwały.

      Ad. 9.   
      Analiza bieżącej działalności MOK  w Kłobucku  oraz  Biblioteki Publicznej w Kłobucku.

      Dyrektor  Biblioteki M.Wypych – przedstawiła  sprawozdanie  z   bieżącej  działalności 
Biblioteki  Publicznej  Gminy  Kłobuck.

      /Sprawozdanie w załączeniu pod protokołem/.

      Ad. 10.  
      Sprawy  różne.      

      Spraw  różnych  nie  wniesiono.

      Ad. 11.  
      Wypracowanie   opinii   do   projektu    uchwały  w   sprawie    rozpatrzenia    skargi    na 

Dyrektora   Szkoły   podstawowej    Nr 1   w  Kłobucku  –  RM.1511.06.2017    nr sprawy
                                                                                                                              
      Przewodniczący   komisji   T.Kasprzyk   złożył  wniosek   o   przegłosowanie  wyłączenia  

jawności   rozpatrywania  skargi   na   Dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 1   z   komisji. 
     



     Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu 
i   Turystyki    jednogłośnie   głosowała  wniosek   dotyczący   wyłączenia    jawności  
rozpatrywania  komisji.

      Na  sali   pozostali  tylko   radni   oraz   strony.

     Komisja Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej   Kultury, Sportu
i   Turystyki  zapoznała  się  z   wyjaśnieniami  stron  tj. Rodziców oraz  Dyrektora SP Nr 1.

     Komisja  uznała  skargę  za  bezzasadną  ze    wskazaniem   na   większą   współpracę
dyrekcji  szkoły  z  rodzicami.

      Wypracowane  zostanie  uzasadnienie , które  komisja  przegłosuje  przed  sesją.
      Ponadto  na  sesji w dniu 30.10.2017r.  skarga   również  zostanie  wyłączona  z  jawności.

      Członkowie  komisji  zostali    zobowiązani   do   zachowania  tajemnicy  danych   
osobowych   z  uwagi   na  ochronę   danych  osobowych .

      Przewodniczący komisji T.Kasprzyk  poinformował , że  Radni  otrzymali   następujące  
programy   celem  zapoznania   się  oraz  wniesienia   ewentualnych  uwag:

      - Lokalny Program wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży  mieszkańców
Gminy Kłobuck;

      -Lokalny   Program   wyrównywania   szans   edukacyjnych  dzieci   i   młodzieży  Gminy 
Kłobuck.

      Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji
Publicznej,  Ochrony   Zdrowia,  Polityki   Społecznej,   Kultury,  Sportu    i   Turystyki
T.Kasprzyk    zamknął   posiedzenie   komisji. 
 

  

Przewodniczył:  Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:  Danuta Kowalik 

      

   


