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Protokół Nr 12.2019
z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 29 sierpnia 2019 r. godz. 10:00.
Posiedzenie otworzył pan Wojciech Majcher – Przewodniczący Komisji oświaty, sportu,
zdrowia i pomocy. Na wstępie pan Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak
również osoby zaproszone.
W posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej uczestniczyło 4
członków komisji na ogólną liczbę 6 według załączonej listy obecności, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby
zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Nieobecność
usprawiedliwiona – pan Adam Rozszczypała oraz pan Kazimierz Żółtek.
Następnie pan Przewodniczący odczytał zaproponowany projekt porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z informacją dyrektorów o stanie przygotowania szkół i placówek
oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
3. Omówienie propozycji zmian w regulaminie wynagrodzeń dla nauczycieli.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamkniecie posiedzenia.
Pan Przewodniczący zapytał członków komisji, czy zgłaszają uwagi lub inne propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
W wyniku braku uwag pan Przewodnicząca zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanego
porządku obrad.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Pan Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony
do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 6.
„Za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.2. Zapoznanie się z informacją dyrektorów o stanie przygotowania szkół i placówek
oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
Pan Przewodniczący poinformował, iż zaprosił na dzisiejsze posiedzenie niniejszej komisji
wszystkich dyrektorów szkół średnich, placówek szkolno – wychowawczych oraz poradni
psychologiczno – pedagogicznej aby mogli przybliżyć stan przygotowania do nowego roku
szkolnego 2019/2020. W związku z powyższym pan przewodniczący udzielił głosu:
 pani Magdalenie Gdowskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, która
poinformowała, iż w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 kształcić się będzie
łącznie 931 osób w tym 866 uczniów w szkole ponadpodstawowej oraz 65 słuchaczy
Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
O zabranie głosu poprosiła pani Bożena Kornacka, która zapytała o tegoroczny nabór
młodzieży.
Pani dyrektor wyjaśniła, iż w tym roku przyjęto 375 uczniów w tym: 182 – po
gimnazjum; 193 – po podstawówce.
Kontynuując pani dyrektor poinformowała o pracującej kadrze nauczycielskiej.
Powiedziała, iż w związku z podwójnym naborem zatrudniono 22 nowych
pedagogów, nadto dodała, iż ok. 80% nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania
dwóch lub więcej przedmiotów. Dalej omówiła stan przygotowania budynku
dydaktycznego – szkoła dysponuje 30 salami dydaktycznymi, które są w pełni
przystosowane do prowadzenia zajęć, poddano je malowaniu oraz bieżącym
naprawom.
O zabranie głosu poprosiła pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta, która zapytała
o miejsca w internacie.
Pani dyrektor poinformowała, iż w wyniku naboru na nadchodzący rok szkolny
wpłynęło 127 podań o przyjęcie do internatu. Wyjaśniła, iż dotychczas szkoła
dysponowała 108 miejscami noclegowymi dlatego też poczyniono niezbędne kroki
w celu zwiększenia liczby pokoi.
Podsumowując pani dyrektor powiedział o planowanych projektach i inwestycjach:
szkoła będzie kontynuować projekty ,,Nowoczesna Szkoła” oraz ,,Innowacyjna
edukacja”, a także będą beneficjentem projektów ze środków unijnych: ,,Czas
profesjonalistów”, ,,Innowacyjne edukacja”, ,,POWER +”. Powiadomiła także, iż
planuje się inwestycje związane z remontem dróg wewnętrznych o raz remont
internatu szkolnego.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Panu Marcinowi Stańczykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie, który poinformował, iż:
- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży liczy łącznie 79 osób;

Protokół Nr 12.2019 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
- VI kadencji odbytego w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Strona 2

OR - II.0012.2.12.2019

- Technikum dla młodzieży łącznie 180 osób;
- Szkoła Branżowa I stopnia posiad łącznie 97 osób;
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 21 osób;
- Szkoła Policealna -77 osób.
Kontynuując pan dyrektor poinformował, iż szkoła prowadzi kuchnię, stołówkę,
warsztaty szkolne oraz internat. Nadto omówił dotychczas wykonane prace tj. prace
konserwatorskie i porządkowe we wszystkich pomieszczeniach szkoły, zatrudniono 12
nowych osób, warsztaty szkolne wyposażono i przygotowano do prowadzenia zajęć
praktycznych remont przy internacie.
Pan Przewodniczący zapytał jakie inwestycje planują w najbliższym czasie.
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż chciałby dokończyć prace remontowe przy internacie,
wykonać asfaltowanie dróg na terenie szkoły, zagospodarować teren dookoła
placówki.
Wobec braku dalszych pytań dyrektor zakończył swoją wypowiedź, której
szczegółowy zapis stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


Pani Renacie Foremniak – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Jałowęsach, która wyjaśniła, iż wychowankowie placówki to
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym a także
z niepełnosprawnością sprzężoną. Poinformowała, iż na rok szkolny 2019/2020
zapisanych pozostaje 37 dzieci. Pani dyrektor omówiła przeprowadzone prace
remontowo – porządkowe: podział dwóch dużych sypialni, malowanie korytarzy,
pozostałych sypialni oraz innych pozostałych pomieszczeń ośrodka, malowanie
drewnianych okien, urządzenie nowego gabinetu terapeutycznego, urządzenie strefy
relaksu i zabawy, uruchomienie siłowni zewnętrznej i placu zabaw, założenie
wentylacji celem walki z wilgocią oraz inne potrzebne prace konserwatorskie.
Podsumowując pani dyrektor poinformowała, iż placówka uzyskała dotacje
w wysokości 14 500,00 zł w ramach projektu rządowego ,,Aktywna Tablica”.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.



Pani Małgorzacie Spychaj – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Niemienicach, która poinformowała, iż w sumie placówka
posiada 53 wychowanków tj.:
- przedszkole – 7 osób;
- szkoła podstawowa – 24 osoby;
- szkoła przysposabiająca – 16 dzieci;
- zespół rewalidacyjno – wychowawczy – 6 osób.
Pan Przewodniczący zapytał, czy placówka technicznie jest przygotowana do roku
szkolnego 2019/2020.
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Pani Dyrektor wyjaśniła, iż uważa, ż są w pełni przygotowani do nadchodzącego roku
szkolnego dzięki przeprowadzeniu remontu kuchni, adaptacji pomieszczenia na
składnicę akt, pomalowaniu pomieszczeń czy przebudowie łazienki. Ponadto
poinformowała również o przyszłych planach w doskonaleniu placówki.
Wobec braku dalszych pytań dyrektor zakończyła swoją wypowiedź, której
szczegółowy zapis stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


Pani Dorocie Wereliś – Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
w Opatowie, która wyjaśniła, iż w roku szkolnym 2019/2020 pod opieką poradni
będzie 8500 dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Poinformowała, iż obecnie kadrę
pedagogiczną stanowią: dyrektor, 5 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów oraz
doradca edukacyjno – zawodowy. Podsumowują dyrektor powiedziała, iż podczas
przerwy wakacyjnej nie przeprowadzono żadnych prac remontowych, jednakże
dokonano przeglądu stanu sanitarnego i technicznego zajmowanych pomieszczeń oraz
prace porządkowe. Dodała, iż w związku z powyższym placówki aktualnie spełniają
wymogi do podjęcia działalności w zakresie diagnozy, indywidualnej terapii
i profilaktyki.
Szczegółowy informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.



Pani Annie Safiańskiej – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka. Która poinformowała, iż w nowym roku szkolnym
w ośrodku kształceniem zostanie objętych 43 uczniów, natomiast kadra pedagogiczna
liczy 26 nauczycieli. Dyrektor wyjaśniła, iż obecnie skupiają się nad sporządzaniem
projektu i kosztorysu na przebudowę i modernizację internatu. Podsumowując
poinformowała również, iż planują zakup sąsiedniej działki, by móc zagospodarować
ją pod boisko szkolne.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.



Pani Elżbiecie Wypchło – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sulejowie, która poinformowała, iż przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym
wykonano prace remontowe – malowanie sypialni, korytarzy klas i sali gimnastycznej
wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i jadalni. Dodała również, iż ku końcowi
dobiegają prace związane z utwardzaniem nawierzchni wokół budynków kuchni
i internatu. Podsumowując poinformowała, iż placówka ma poważny problem
z wilgocią w kuchni, gdzie odgrzybienie wiąże się ze skuciem całej posadzki.
Głos zabrał pan Marcin Stańczyk, który zaoferował swoją pomoc w dostarczeniu
obiadów dla dzieci.
Wobec braku pytań dyrektor zakończyła swoją wypowiedź, której szczegółowy zapis
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Pani Małgorzacie Szczepańskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, która
poinformowała, iż w roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wynosi 486.
Kontynuując pani dyrektor opowiedział o wykonanych pracach przy budynku szkoły
tj.: modernizacja i przeniesienie archiwum szkolnego, pomieszczeń socjalnych, pokoju
nauczycielskiego oraz sekretariatu szkoły, a także konserwacja pokrycia dachowego
i uszczelnienie pęknięć ścian nośnych. Podsumowując poinformował o konieczności
uszczelnienia szybów wentylacyjnych, remontu schodów wejściowych oraz wymianie
pokrycia dachowego.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący, podziękował za prezentacje poszczególnym dyrektorom, dodał, iż
cieszy się, że mogli pochwalić się przedsięwzięciami oraz omówić występujące problemy.
Następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Omówienie propozycji zmian w regulaminie wynagrodzeń dla nauczycieli.
Pan Przewodniczący poinformował, iż wszyscy członkowie dostali propozycje jego zmian do
wprowadzenia do regulaminu stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Zapytał
radnych jak odnoszą się do tych elementów.
Wywiązała się dyskusja podczas której członkowie przystali na większość zaproponowanych
zmian. Odnieśli jedynie sprzeciw do dodatku dla nauczyciela konsultanta w wysokości 100 zł
– zdecydowano aby nie wprowadzać tej pozycji. Ponadto ustosunkowali się również do
dodatku zwiększającego o 2% dla nauczycieli pracujących w poradniach – zdecydowali aby
pozostawić to na poziomie 8%.
O zabranie głosu poprosiła pani Barbara Kasińska, która odniosła się również do dodatku dla
wychowawcy, albowiem zaproponowała, aby zwiększyć go do 400 zł miesięcznie.
Członkowie po przeprowadzonej dyskusji zdecydowali, że zaproponują zwiększenia do
300 zł.
Głos zabrał pan Marek Gołasa – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
który zaproponował, iż w oparciu o zmiany i uzupełnienia naniesione przez członków komisji
przygotuje projekt uchwały.
Wszyscy członkowie przystali na propozycje kierownika.
W związku z powyższym pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad. 4. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie. Wobec
braku pytań Pan przewodniczący zakończył bieżący punkt obrad.
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Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.13:50).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący
Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Wojciech Majcher
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