
                                                             Protokół   Nr  3/2018

 z posiedzenia   Komisji 

Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej

  Kultury, Sportu i Turystyki 

 odbytego  w  dniu  17.04.018r.

      Radni obecni wg. załączonej  listy obecności.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 2/2018   z   dnia   20.03.2018r.      
/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,  >
projekt   protokołu   z   komisji   Nr  2/2018   z   dnia   20.03.2018r.
3. Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie  podziału  Gminy  
Kłobuck na  stałe  obwody głosowania, ustalenia  ich  numerów, granic  oraz  siedzib  
obwodowych  komisji  wyborczych.
4.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   tygodniowego  
obowiązkowego   wymiaru   godzin  zajęć   pedagogów,  psychologów,  logopedów,  
terapeutów  pedagogicznych   oraz  doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  
podstawowych  i  przedszkolach   na   terenie   Gminy   Kłobuck.
5.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   zmiany  uchwały  w  
sprawie   określenia    rozmiaru   i    zasad   udzielania    obniżek    tygodniowego, 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom, którym  powierzono   stanowisko
kierownicze   w   oświatowych    jednostkach   organizacyjnych    prowadzonych   przez  
Gminę  Kłobuck.   
6.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   określenia   sezonu 
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck
7.  Analiza  bieżącej  działalności  Biblioteki  Publicznej.
8.  Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół   podstawowych  i  przedszkoli
w  roku  szkolnym  2018/2019.
9.  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2017 rok.                                                                
/ ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP 
bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.                                                                       
10.  Sprawy  różne.



       Ad.1.    
       Otwarcie   posiedzenia,  zmiany   w   porządku   obrad.     
    
     Przewodniczący   Komisji  T.Kasprzyk -  otworzył     posiedzenie     Komisji      Edukacji

Publicznej,   Ochrony   Zdrowia, Polityki   Społecznej    Kultury,  Sportu   i   Turystyki. 
      Powitał   wszystkich   przybyłych    na   komisję. 
      Przewodniczący  stwierdził,  iż   na   posiedzeniu    obecnych  jest   9  z   11  członków   

komisji.  

      Zgodnie  z   § 42  ust. 3  Statutu  Gminy  Kłobuck, posiedzenie   komisji   jest  prawomocne.
      Przedstawił  proponowany  porządek  posiedzenia  komisji.    

      W  imieniu   Dyrektorki  Biblioteki  poprosił  o  przełożenie  rozpatrywania   pkt  7.  
Analiza  bieżącej  działalności  Biblioteki  Publicznej    jako  pkt 3   z  uwagi  na  udział    
we   wcześniej     zaplanowanym   spotkaniu.

      Komisja  Edukacji  Publicznej, Ochrony  Zdrowia,  Polityki   Społecznej  Kultury, Sportu 
i    Turystyki  jednogłośnie    wyraziła   zgodę   na   zmianę   kolejności    rozpatrywania  
poszczególnych    punktów    porządku  obrad    komisji.

      Porządek  obrad  komisji  po  zmianach   będzie  następujący:

1.  Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
2.  Przyjęcie   protokołu   Nr 2/2018   z   dnia   20.03.2018r.      
3.  Analiza  bieżącej  działalności  Biblioteki  Publicznej.
4.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie  podziału  Gminy  
Kłobuck na  stałe  obwody głosowania, ustalenia  ich  numerów, granic  oraz  siedzib  
obwodowych  komisji  wyborczych.
5.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   tygodniowego  
obowiązkowego   wymiaru   godzin  zajęć   pedagogów,  psychologów,  logopedów,  
terapeutów  pedagogicznych   oraz  doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  
podstawowych  i  przedszkolach   na   terenie   Gminy   Kłobuck.
6.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   zmiany  uchwały  w  
sprawie   określenia    rozmiaru   i    zasad   udzielania    obniżek    tygodniowego, 
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycielom, którym  powierzono   stanowisko
kierownicze   w   oświatowych    jednostkach   organizacyjnych    prowadzonych   przez  
Gminę  Kłobuck.   
7.  Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   określenia   sezonu 
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck
8.  Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół   podstawowych  i  przedszkoli
w  roku  szkolnym  2018/2019.
9.  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2017 rok.                                                                  
10.  Sprawy  różne.



Ad.2.  
Przyjęcie  protokołu Nr  2/2018  z  dnia  20.03.2018r.
 
Przewodniczący Komisji T. Kasprzyk –  poinformował,    że    projekt      protokołu    został
zamieszczony   na    stronie    internetowej     Urzędu    Miejskiego    w  
bip.gmina  klobuck.pl/ 

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

i    Turystyki    jednogłośnie    przyjęła    protokół    z   poprzedniej   komisji.
      
     

Ad. 3. 
Analiza  bieżącej  działalności  Biblioteki  Publicznej.

Dyrektor Biblioteki M.Wypych – przedstawiła  informację  dotyczącą  bieżącej  
działalności  Biblioteki   za  pierwszy  kwartał  2018r.
Zarejestrowano  w  Bibliotece  1738 czytelników. Są to osoby, które posiadają  kartę  
czytelnika  i  aktywnie  wypożyczają  książki . Ze  względu  na  wiek  najliczniejszą  grupę 
stanowią  osoby  w  wieku  25- 44 lat  tj. 481 osób, w  dalszej  kolejności  45-60 lat  i  6-12lat 
tj. 262 osoby.
Ze   względu  na  zajęcie najliczniejsza  grupa, która korzysta  z  Biblioteki, to  są  osoby  
pracujące   tj. 636 osób  i  uczące  się  567 osób. 
W  okresie  od  stycznia  do  końca  marca  Bibliotekę  odwiedziło  5.316 osób   w  tym  
wypożyczających 3.325 osób, czytelnię internetową  odwiedziło  78 osób   i  1.913 to  osoby
które  brały  udział   w  różnych  imprezach  bibliotecznych , lekcjach bibliotecznych, 
wystawach itp.
Odwiedzający wypożyczyli  14.865  książek , 1.170 czasopism  i  446  zbiorów  specjalnych.
W  tej  chwili  w  ofercie  są audiobooki   i  płyty  z   muzyką  CD. 
Wydarzenia  kulturalne, edukacyjne  i   promocyjne, które zostały  zorganizowane   w
okresie  tych  3 miesięcy to  między innymi:
-ferie w Bibliotece. W ramach ferii  zorganizowano w Bibliotece warsztaty  z P. Grażyną
Makles  mieszkanką  Powiatu Kłobuckiego  autorką  książki  Labeling, ozdabianie kartek
okolicznościowych  metkami  cenowymi   oraz  warsztaty z  „Czarną  książką  kolorów”,
-wystawa  zdjęć mieszkanki  Kłobucka  Pani  Barbary Kluby-Korczak „ Piękno wokół nas”
-odbyło  się  w  marcu  spotkanie  autorskie  z  Magdaleną  Majcher,  autorką  poczytnych
powieści  obyczajowych , recenzentką  i   blogerką,
-zorganizowany  został   wieczór  z  aromaterapią  w  Bibliotece,
-raz  w  miesiącu  spotykali  się członkowie  dyskusyjnego Klubu  książki  (odbyły się  3 
spotkania),
-rozpoczęto  projekt   z  okazji  obchodów  roku   Herberta,  czytelnicy  Filii  Nr  1  czytają
Herberta.



Ze stałych form , które są prowadzone w Bibliotece, to są:
-spotkania  czytelnicze  z  przedszkolakami,  wizyty  w  Bibliotece  oraz   odwiedziny  w
przedszkolach. Bibliotekarze  udają  się  również  do  przedszkoli. W  ramach tych spotkań
organizowane są  spotkania  pod  hasłami: „Czytanie na dywanie”, „Zwierz  w bibliotece”,
„Poniedziałki z Kicią, Kocią”.
Współpracują zwłaszcza z przedszkolami gminnymi  Nr 4 gdzie mieści  się Filia Nr 1 w
Zagórzu  oraz  Przedszkolem Nr 5.
Zorganizowane   zostały   również    spotkania    czytelnicze   z   uczniami     szkół  
podstawowych,  gimnazjum  i  szkół  średnich, które  miały  formę wizyt  w  bibliotece , 
wycieczek  i  lekcji   bibliotecznych.
Udało  się  zakończyć  remont  pomieszczenia  biurowego  dla  księgowej, która  od tego
roku   osobno  prowadzi  Bibliotekę, nie  razem  z  MOK-iem. Rozpoczęta  też  została
modernizacja  systemu   bibliotecznego   „Sowa”,  tak   aby  docelowo   udostępniać
czytelnikom, mieszkańcom  katalog  biblioteczny  online.

Radni  nie  wnieśli  zapytań.
      

Ad. 4. 
Wypracowanie    opinii    do     projektu    uchwały     w    sprawie    podziału  Gminy
Kłobuck na  stałe  obwody głosowania, ustalenia  ich  numerów, granic  oraz  siedzib
obwodowych  komisji  wyborczych.

Burmistrz J.Zakrzewski –  w związku  z   tym, że   zbliżają  się  wybory należy podjąć
stosowne uchwały. Przygotowany  został   projekt  uchwały  dotyczący   podziału  Gminy
na  stałe   obwody   głosowania.  
Stały  obwód  głosowania  powinien  obejmować  od   500  do  4000 mieszkańców. W
przypadkach   uzasadnionych   miejscowymi   warunkami   obwód  może   obejmować
mniejszą   liczbę   mieszkańców.
Biorąc  powyższe  pod  uwagę  proponuje  się  12  siedzib  stałych  obwodowych  komisji
wyborczych.
Przeprowadzenie  wyborów  jest  zadaniem  zleconym  gminom  i  jest  finansowane  w
całości  z  budżetu  państwa.
Projekt    uchwały   został    wstępnie   zaopiniowany   przez   Komisarza   Wyborczego.

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

/Za  głosowało – 7 radnych  ,          przeciwnych – nie  było,       wstrzymała  się – 1 osoba/

Ad. 5.  
Wypracowanie   opinii    do    projektu    uchwały    w    sprawie   tygodniowego
obowiązkowego   wymiaru   godzin  zajęć    pedagogów,  psychologów,  logopedów,
terapeutów  pedagogicznych   oraz  doradców  zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach
podstawowych  i  przedszkolach   na   terenie   Gminy   Kłobuck.



Kierownik EK S.Piątkowska –  ustawa   o finansowaniu  zadań  oświatowych  zmieniła
zapis  dotyczący  tygodniowego  wymiaru  zajęć  dla  nauczycieli  specjalistów, który  ma
wynosić  nie  więcej  niż  22 godziny  tygodniowo.
Ponieważ  w  naszych  uchwałach  dotychczas  ta  liczba  wynosiła  24 godziny, w związku
z tym  stosowne  jest podjęcie  uchwały  i   zmiana  tej  liczby  godzin    zaproponowanej  w
wysokości 22 godziny.
Projekt  tej  uchwały  został  skonsultowany  ze  związkami  zawodowymi  zrzeszającymi
nauczycieli.

     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   zmiany  uchwały  w
sprawie   określenia    rozmiaru   i    zasad   udzielania    obniżek    tygodniowego,
obowiązkowego   wymiaru   godzin   zajęć   nauczycielom,  którym   powierzono
stanowisko   kierownicze    w    oświatowych     jednostkach    organizacyjnych
prowadzonych   przez  Gminę  Kłobuck.   

Kierownik EK S.Piątkowska –  poinformowała, że  w  uchwale  Nr 338/XXXIII/2017 Rady
Miejskiej  w  Kłobucku  z dnia 16 sierpnia 2017r.  w  sprawie  określenia  rozmiaru  i  zasad
udzielania   obniżek   tygodniowego,  obowiązkowego   wymiaru   godzin   zajęć
nauczycielom,  którym   powierzono   stanowisko   kierownicze   w   oświatowych
jednostkach  organizacyjnych  prowadzonych  przez  przez  Gminę  Kłobuck  nie ustalono
tygodniowego  wymiaru  zajęć  dydaktycznych  dla  dyrektora  szkoły  podstawowej,
zespołu   liczącego   17  oddziałów.  W   związku   z   powyższym   proponuje   się
wprowadzenie  zmiany  w  tym   zakresie  i  zapis  „od  17  oddziałów”.
Projekt   uchwały  został uzgodniony  w  dniu 09.04.2018r.  ze  związkami  zawodowymi
zrzeszającymi  nauczycieli. 

     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   określenia   sezonu
kąpielowego     oraz    wykazu    kąpielisk    na    rok  2018   na   terenie    Gminy    Kłobuck

Burmistrz  J.Zakrzewski  –  na  wstępie  zgłosił  autopoprawkę  dotyczącą  wykreślenia
daty  podjęcia  uchwały.



Zgodnie  z   art. 37  ust. 1   Ustawą  Prawo  wodne, rada  gminy ma obowiązek podjęcia
corocznie uchwały w sprawie określenia czasu trwania sezonu kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk  na  terenie  gmin.  Wniosek  o  ujęcie  w wykazie  kąpielisk  składa   organizator
kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Dyrektor
OSiR wystąpił  z wnioskiem z dnia  07.11.2017r.   o  umieszczenie  jednego  kąpieliska
położonego  na  zbiorniku  wodnym  „Zakrzew”  w  Kłobucku   w  wykazie  kąpielisk   na
terenie   Gminy   Kłobuck.
W  związku   z  powyższym   przygotowany  został   powyższy   projekt   uchwały.
Ponadto  projekt  uchwały  przesłano  do  zaopiniowania:
-Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach,
-Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Poznaniu,
-Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kłobucku,
-Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kłobucku.
Przesłany  projekt  został  pozytywnie  zaopiniowany.

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

Ad. 8. 
Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół   podstawowych  i  przedszkoli
w    roku    szkolnym   2018/2019.

Kierownik EK S.Piątkowska – jeśli chodzi o szkoły  i  klasy pierwsze, to zgodnie z 
harmonogramem  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  rodzice  mogli  do  26 marca 
składać  wnioski  o  przyjęcie  dziecka  do szkoły  podstawowej , do 4 kwietnia  komisje  w 
szkołach  weryfikowały  wnioski  i  6 kwietnia  podały  do  publicznej  wiadomości  listy  
kandydatów   zakwalifikowanych, natomiast  do  16 kwietnia   jest  termin  na  podanie 
przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.
Jeśli  chodzi  o  rekrutację  do  klas  pierwszych , to  liczba   złożonych  podań  równa  się  
liczbie  dzieci  przyjętych.
Dla  Szkoły  Podstawowej Nr 1  tj. - 36  dzieci 
Szkoła Podstawowa  Nr 2                - 32     „
Szkoła Podstawowa  Nr 3                - 60     „
Kamyk                                                - 19     „
Łobodno                                             - 11     „
Biała                                                    - 14     „
Libidza                                               - 10      „

Liczba  dzieci  przyjętych  z  obwodu:
Szkole  Podstawowej Nr 1             - 26  dzieci
Szkole Podstawowej  Nr 2             - 23      „
Szkole Podstawowej  Nr 3             - 32      „



Kamyku                                             - 17     „
Łobodnie                                           - 11     „
Białej                                                  - 13     „
Libidzy                                              - 10     „

Liczba  dzieci  przyjętych  spoza  obwodu:
Szkole  Podstawowej Nr 1             - 10  dzieci
Szkole Podstawowej  Nr 2             -   9      „
Szkole Podstawowej  Nr 3             -  28     „
Kamyku                                            -   2      „
Łobodnie                                               -      „
Białej                                                  -   1     „
Libidzy                                                  -       „

Jeśli  chodzi  o  rekrutację  do  przedszkoli, to  podobnie  zgodnie  z harmonogramem  
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  do  przedszkoli  rodzice  mogli   składać  
wnioski  do  30  marca, a  do  10 kwietnia  przedszkola  podały  listę  kandydatów  
zakwalifikowanych   i  niezakwalifikowanych. Natomiast  do  23  kwietnia  mają  termin  
na  wywieszenie  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych .

Liczba  dzieci  przyjętych  w  przedszkolach:
Przedszkole Gminne  Nr  1     -  38  dzieci
   w  tym:  2,5 latki    -    5 dzieci
                     3 latki     -  22    „
                     4 latki      -  3     „
                     5 latki      -  7     „
                     6 latki      -  1  dziecko

Przedszkole Gminne Nr 2      -  29 dzieci
   w  tym:  2,5 latki    -    1 dziecko
                     3 latki     -  21 dzieci
                     4 latki      -  5     „
                     5 latki      -  2     „
                     6 latki          -  

Przedszkole Gminne Nr 4      -  37 dzieci
   w  tym:  2,5 latki    -     8 dzieci
                     3 latki     -  23 dzieci
                     4 latki      -   3     „
                     5 latki      -   3     „
                     6 latki           -  



Przedszkole Gminne Nr 5      -  32 dzieci
   w  tym:  2,5 latki         -     
                     3 latki     -  27 dzieci
                     4 latki      -  5     „
                     5 latki          -       
                     6 latki          -  

Przedszkole w Kamyku      -  17 dzieci
   w  tym:  2,5 latki         -     
                     3 latki     -  12 dzieci
                     4 latki      -  4     „
                     5 latki      -  1  dziecko       
                     6 latki          -  

Przedszkole w  Białej    -  7 dzieci
   w  tym:  2,5 latki         -     
                     3 latki          -   
                     4 latki          -   
                     5 latki      -  4  dzieci     
                     6 latki      -  3     „

Przedszkole w Łobodnie  -  12 dzieci
   w  tym:  2,5 latki         -  2 dzieci   
                     3 latki                  -   
                     4 latki          - 1 dziecko
                     5 latki      -     9  dzieci     
                     6 latki                 -   

Przedszkole w  Libidzy   -  7 dzieci
   w  tym:  2,5 latki                 -  
                     3 latki                  -   
                     4 latki      -     4 dzieci
                     5 latki      -     2     „
                     6 latki      -     1     „   

Podane   dane  dotyczą  tylko  liczby  dzieci  nowo  przyjętych, natomiast  rodzice  dzieci, 
które   dotychczas  uczęszczały  do  przedszkoli  składały   deklaracje  o  kontynuowaniu 
wychowania  przedszkolnego  i  tych  danych  tu  nie  ma.



Jeśli chodzi  o  liczbę  uczniów  obecnych  klas  III  to:

w  Szkole  Podstawowej Nr 1   jest   92 uczniów
w tym:      z  obwodu:                67 uczniów
                   spoza obwodu         25     „
                   w tym:  SP Nr 2     -   3
                                  SP Nr 3    – 12
                                  Pozostałe – 10

w  Szkole  Podstawowej   Nr 2   jest   105   uczniów
w tym:      z  obwodu:                70 uczniów
                   spoza obwodu         35     „
                   w tym:  SP Nr 2     -   5
                                  SP Nr 3    – 24
                                  Pozostałe –  6

w  Szkole  Podstawowej   Nr 3  do  kl. IV  zgłosiło  się  57   uczniów
w tym:      z  obwodu:                23 uczniów
                   spoza obwodu         34     „
                   w tym:  SP Nr  2    - 14
                                  SP Nr 3    – 16
                                  Pozostałe –  4

czyli  z   kl.  III    ze  SP  Nr 1  odeszło  32 uczniów
           w tym  z obwodu:
                                    SP  Nr 1   -  16
                                    SP  Nr 2   -   3
                                    SP  Nr 3   -  12
                                    Pozostałe -  1

                           ze  SP  Nr 2  odeszło   21  uczniów
           w tym  z obwodu:                                   
                                    SP  Nr 2   -  11
                                    SP  Nr 3   -   9
                                    Pozostałe -  1

Do  kl. IV pójdzie: SP  Nr 1  -  60 uczniów
                                 SP  Nr 2  -  84     „
                                 SP  Nr 3  -  57    „

W związku z tym:
-  w  SP Nr 1  powstaną  2  oddziały klasy  IV   ( dotychczas  były  4 oddziały), czyli 2 
oddziały  mniej,



-   w  SP  Nr 2    powstaną  III oddziały  klasy  IV (dotychczas  było  5  oddziałów klasy  III)
czyli  2  oddziały  mniej,
-   w  SP  Nr 3   powstaną  II oddziały klasy  IV.

W  związku z powyższym  mamy  oszczędność  na  poziomie  tego  rocznika  dwóch  
oddziałów.  Skutek  finansowy  tj. ponad  800.000 zł w skali  roku  oszczędności  na  
dzisiaj.  
Klasy będą co  prawda  liczne, ale  można do 30 uczniów w klasie utrzymać .

Jeśli  chodzi  o obecne  klasy VI, które  pójdą  do  VII klasy, to:
w   SP  Nr 1  było  w   klasach  VI  76  uczniów
      SP  Nr 2                                        45       „
do  SP Nr 3  zgłosiło  się  36  uczniów.

Ze  SP  Nr 1  odeszło 31 uczniów
w tym z obwodu:  SP Nr 1   - 10 uczniów
                                 SP Nr 2    -  1       „
                                 SP Nr 3   - 16       „
                                 pozostałe – 4       „
       SP  Nr 2   odeszło    5  uczniów
w tym z obwodu:  SP Nr 3   -   2 uczniów
                                 SP Nr 2    -  3       „
                                 pozostałe          0  

Łącznie  do  klasy  VII  pójdzie :
                                 do  SP  Nr 1  -  45 uczniów   (będą  2 oddziały  kl. VII)
                                       SP  Nr 2   -  40    „             (będą  2 oddziały  kl. VII) 
                                       SP  Nr 3   -  36    „             (będą  2 oddziały  kl. VII)

Żaden z nauczycieli w  tych  szkołach  nie  stracił  pracy.

Burmistrz J.Zakrzewski – zaznaczył, że jest to oczywiście stan uczniów  na dziś. Do  
sierpnia  może  się  to  zmienić, bo  nadal  rodzic  może zmienić  zdanie  i  przenieść  
dziecko  do innej  szkoły. Może  więc  ta  liczba  uczniów w danej  szkole  ulec  zmianie.
Jeżeli np.  liczba  uczniów  przekroczy 60  w danej szkole (mowa  o  przyszłej  klasie  IV)  
to  muszą  powstać  III oddziały.
Więc  ta  oszczędność  ponad  800.000 zł  jest   możliwa  na  dziś  w  sytuacji  gdy  nic  się  
nie  zmieni  w  ilości  dzieci.
Natomiast  jeszcze  niektórzy  rodzice  się  zastanawiają . Tak  więc jeśli  się  coś  zmieni, to 
będzie to spowodowane   wyłącznie  rotacją  uczniów.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – zapytał  o  klasy pierwsze. Rozumie, że  w  tych  
szkołach  SP Nr 1, Nr 2  i Nr 3  będą  po  dwie  pierwsze  klasy.
Natomiast  gdyby  było  w  SP Nr 3   61 uczniów  to  wtedy  będą  już  trzy oddziały.



Burmistrz J.Zakrzewski – poinformował, że  regulamin  rekrutacji  mówi  wyraźnie, że  
klasy  nie  mogą  być  liczniejsze  niż  30 uczniów. W  dużych  klasach  przedmioty takie  
jak:  język  obcy,  informatyka  i  w-f  są  dzielone  na  grupy. 

Kierownik EK S.Piątkowska -  jest  zmiana  ustaw i od  tego  roku  w  naborze  do  klas  
pierwszych  w  klasie  nie  może  być  więcej  niż  25 uczniów.  O  30  uczniach  jest  mowa  
od  czwartych  klas  wzwyż. Tak  więc  w  SP  Nr 3  będą  trzy  klasy  pierwsze. 

Radny A.Sękiewicz – poprosił o przedstawioną  informację na piśmie.

Burmistrz J.Zakrzewski – zaznaczył, że   mogą  docierać  do  radnych   różne  sygnały,  że 
pewnych  zajęć  nie  będzie. Natomiast  jest  to  kwestia  czy  dyrektor je  zorganizuje czy 
nie  i  czy  nauczyciel podejmie te działania. Przepisy  o  finansach  publicznych    oświaty  
mówią, że  organ  prowadzący  nie  może   finansować  zajęć   które  nie  są  w tzw. 
ramówkach. Wiąże się to z  naruszeniem  dyscypliny  finansów publicznych. Mowa  jest  o
zajęciach  korekcyjnych, które nie są  ani  w  statutach  szkoły  ani  w  ramówkach. Te  
zajęcia  mogą  być  prowadzone  w  ramach  40 godzinnego tygodnia  pracy  przez 
nauczyciela. Są  głosy, że  robi  to  za  darmo, ale  nadal  każdego  nauczyciela  obowiązuje 
40 godzinny tydzień pracy, więc  może  to  robić  w  ramach  zajęć dodatkowych  pracy  z 
uczniem. Mogą  więc  docierać  takie  głosy, że  te  godziny  zabrano  albo  nie  przyznano.
Tych  godzin  po  prostu  przyznać  nie  można. Nie  mogą  się  one  znaleźć  w  arkuszu  
organizacyjnym  dlatego, że w  arkuszu  organizacyjnym  mogą  się  znaleźć tylko  te  
zajęcia, które  są  w  ramach  tzw. „ramówki” bądź  statutu  szkoły. Ale  te  zajęcia 
pozalekcyjne    będą  realizowane  w ramach programów unijnych (nie chodzi   tu  o 
gimnastykę korekcyjną , ale  różne  zajęcia  rozwijające), na  które  złożone  zostały  
wnioski. Przez  okres ok. 2 lat  są  to  wnioski  na kwotę  prawie  2 mln. zł    gdzie 
nauczyciele w ramach tych zajęć   będą   mogli   prowadzić  zajęcia  poprawiające  poziom 
nauczania .Oczywiście  za  te zajęcia  będą  mieli  płacone   ale   ze środków  zewnętrznych
unijnych.

Radna E.Kotkowska – zapytała, czy do tej pory nie było takiej sytuacji, że za te dodatkowe
zajęcia typu  korekcyjne, językowe czy  wszystkie inne kółka zainteresowań prowadzone 
były w ramach   godzin  karcianych   czy  40 godzinnego tygodnia pracy.

Burmistrz J.Zakrzewski – wyjaśnił, że godzin karcianych już nie ma , więc nie ma takiej 
możliwości. Na  szkoleniu  dotyczącym  stricte  arkuszy  organizacyjnych  i  
funkcjonowania  oświaty  pod  kątem  finansowania  oświaty, było  powiedziane  wprost, 
że jeżeli  Burmistrz  to  sfinansuje  to  złamie  dyscyplinę  finansów, bo   sfinansuje  coś   
czego  finansować  nie  ma  prawa.
Jest  jednoznaczna  opinia  RIO,  że  Burmistrz  nie  ma  prawa  tego  finansować.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – skoro  wchodzimy  w  ten  projekt  unijny  z  
którego  będą   finansowane  zajęcia  wyrównawcze  czy  koła  zainteresowań , które   do   



tej   pory  były   prowadzone  w ramach  godzin  które  miał  do  dyspozycji  dyrektor,  czy 
wtedy dyrektor będzie  mógł  te   godziny  przeznaczyć  na  gimnastykę   korekcyjną. 

Kierownik EK S.Piątkowska – wyjaśniła, że  szkoła  w ogóle  nie  może  prowadzić 
gimnastyki  korekcyjnej, bo  nie  jest to  zadanie  edukacyjne  ani  wychowawcze. Jest  to 
typowa   rehabilitacja. Nie  może   tego  wykonywać   nauczyciel w szkole   i   jeszcze  za  
odpłatnością.

Przewodniczący komisji T.Kasprzyk – z  przedstawionej  analizy  wynika,  że   dużym   
zainteresowaniem  cieszy  się  Szkoła Podstawowa Nr 3  w  Kłobucku.  Spoza  obwodu  jest
bardzo  dużo  dzieci  do  klasy  I,  IV,  VII.

Kierownik EK S.Piątkowska –  podała  liczbę  oddziałów  w  poszczególnych  szkołach   
na  przyszły  rok  szkolny.
Wszystkich  oddziałów   w Szkole Podstawowej Nr  1   - będzie  18 
                                                 Szkole Podstawowej Nr  2          „       17
                                                 Szkole Podstawowej Nr  3          „       17
                                                 Libidzy                                           „      10
                                                 Łobodnie                                        „       9
                                                 Kamyku                                          „     12
                                                  Białej                                               „      9

Ad. 9 
Ocena    zasobów    pomocy    społecznej   za    2017 rok.                      

Kierownik  GOPS T.Duraj-Stefańska – zgodnie   z  art. 16a  ust. 1   ustawy z  dnia  12  
marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  gminy  mają  obowiązek  przygotowania  corocznie   
oceny  zasobów  pomocy  społecznej .
Organy  wykonawcze  jednostek  samorządu  terytorialnego  przedstawiają  co  roku  do  
dnia  30  kwietnia    odpowiednio  radom  gmin  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej

Opracowanie  jest  dość  obszerne, zawierające  wiele  tabel   więc  poprosiła  o  pytania  w 
tym  temacie.

Zwróciła  uwagę, że  w  podsumowaniu    przewija  się  ważna  rzecz, a   mianowicie  
problem  starości  oraz   DPS-ami   i  wzrost  zapotrzebowania  na  usługi  opiekuńcze. 
Jeżeli  można   stwierdzić, że  możliwości  finansowe  gminy  pozwalają  na  zaspokojenie  
podstawowych  potrzeb  życiowych  klienta , to  będą  one  wzrastały  w  tych  dwóch  
kierunkach  w   najbliższym  czasie.



Ad. 10.  
Sprawy    różne.

Radny M.Wojtysek – jak  mu  wiadomo , wielu   rodziców  dzieci  z  ZSP   w Łobodnie 
wnioskowało   o  wprowadzenie  dziennika  elektronicznego. Dyrekcja  szkoły  twierdzi, 
że  nie  ma  na to  środków  finansowych.
Poprosił  o  informację  czy jest możliwość wprowadzenia tego dziennika

Burmistrz J.Zakrzewski – jeśli  chodzi  o  dziennik  elektroniczny, to   najpierw  pojawiły 
się    takie  postulaty Rady  Rodziców  w  Kamyku  o  jego  wprowadzenie. 
Zarówno w Kamyku  jak  i  w  Łobodnie  zdania  rodziców  w  tej  sprawie  są  podzielone.
Dziennik  elektroniczny  ma  służyć  rodzicom, którzy  nie  mają  czasu aby  bezpośrednio  
komunikować  się  z  nauczycielem  i  sprawdzać  wyników  nauczania  swojego  dziecka.

Burmistrz   odpowiadając  na   to  pytanie  stwierdził, że  jeżeli   jest   taka  wola  
rodziców , to  Rada  Rodziców  ma  swoje  środki    i   przez  ten  pierwszy  rok  mogą  
sfinansować  to  ze  środków  Rady  Rodziców. Decyzja  byłaby   podjęta  gremialnie  o 
sfinansowaniu  takiej  działalności.
Więc, jeżeli  Rada Rodziców  zdecyduje  się, że  to   wprowadzi w pierwszym  roku, to  w  
następnym  roku  w  budżecie  zabezpieczone  zostaną  środki  na  jego  utrzymanie. Taką  
odpowiedź   otrzymali  wszyscy  dyrektorzy  szkół.
 
W tym  roku pieniędzy na ten cel nie ma . Jeżeli chcą wprowadzić w tym roku, to należy to
zrobić  z własnych środków, a  później  jeżeli  to  będzie   właściwie   działało  i    sprawdzi 
się, to     środki   na   utrzymanie   i   obsługę   zostaną   zabezpieczone  w  budżecie   na  
stałe.

Zaznaczył,  że   system  trzeba   obsługiwać,  musi   być  operator  wewnątrz  szkoły,  który
to  sprawdza, nadzoruje.  

Radna E.Kotkowska – zapytała,  jakie   są   koszty  zakupu  takiego  programu.

Kierownik EK S.Piątkowska – oprócz  zakupu programu, trzeba  jeszcze zrobić  sieć 
dostosowaną   specjalnie  do  tego  programu, której  koszt  byłby  w  granicach  10.000 zł +
ok. 5.000 zł program + ok. 5.000 zł szkolenie  Rady  pedagogicznej  celem  obsługi tego 
programu.
W  każdej   klasie,  nauczyciel   który   będzie  wprowadzał    oceny,  musi    mieć   swoje 
stanowisko   komputerowe. 

Radna E.Kotkowska – uważa, że taki  dziennik  elektroniczny to  jest  nowoczesność która 
pozwala  nam   szybciej  reagować . 

Radny M.Wojtysek – tam  gdzie  takie  dzienniki  zostały  wprowadzone,  rodzice   bardzo
sobie  chwalą.



Burmistrz J.Zakrzewski – nikt  nie   jest  przeciwny   wprowadzeniu  takich  dzienników, 
tylko  ewidentnie   inicjatywa  powinna  leżeć  po  stronie  rodzica, który  chce  z  tego  
korzystać. Dlatego  uważa, że  jeżeli rodzice  są  zaangażowani  i  chcą  tego, niech  wykażą
ten  pierwszy  dobry  krok  w  tym  kierunku, a  potem  już  będzie  to  kontynuowane.
Może  się   okazać, że  nie  będzie   to  spełniać  oczekiwań  we  wszystkich  placówkach.

Kierownik EK S.Piątkowska – musi  to  być szybka  sieć  wewnętrzna, tym  bardziej  że  są
tam  zawarte  dane  chronione:  adresy  zamieszkania, nazwiska, imiona  rodziców, daty  
urodzeń  itd.

Burmistrz J.Zakrzewski – dotykamy   tu  wrażliwych  danych,  a   mianowicie   nowej  
ustawy   o   ochronie   danych   osobowych. Tak  więc   system   musi  być   mocno  
zabezpieczony. 

Radna E.Kotkowska – zapytała,  jak  Burmistrz  poradził  sobie  z  kwestią  inspektora  
danych  osobowych.

Burmistrz J.Zakrzewski – z uwagi na to, że każda  nasza jednostka  musi  mieć  swojego 
operatora  przeprowadzono  rozeznanie  cenowe. Zapytanie  wysłano  do 3 firm.  
Otrzymano  ofertę  w  miarę  korzystną. Firma  będzie  się  zajmowała  wszystkimi  
jednostkami. Oczywiście  każda  jednostka podpisze  niezależną  umowę  z   tą  firmą.

      Wobec    zrealizowania    porządku    posiedzenia,   Przewodniczący     Komisji     Edukacji
Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej,  Kultury,  Sportu   i  Turystyki 

      T. Kasprzyk    zamknął  o  godz. 11:30    posiedzenie   komisji. 
  
Przewodniczył:    Tomasz Kasprzyk

Protokołowała:    Kowalik Danuta    


