PROTOKÓŁ NR 4/11
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury,
które odbyło się 16 marca 2011 roku.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 17:00.
Uczestniczyli w nim:
Członkowie Komisji:
1.

Maria Zielińska – Przewodnicząca Komisji,

2. Anna Klepacz,
3. Mariusz Kubiak,
4. Zbigniew Piątek,
5.

Stanisław Schmidt.
Nieobecny usprawiedliwiony: Adam Bierowski.

Zaproszone osoby:
6. Czesław Mikicki,
7.

Wiesława Kuchejda,

8. Elżbieta Sroka,
9. Artur Wrona,
10. Krystyna Kaczor,
11. Małgorzata Krysiak,
12. Mariola Tatowicz.
Porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie organizacji roku sz. 2011/2012 w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kowarach,
Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Kowarach z uwzględnieniem zarządzenia Burmistrza
Miasta Kowary nr 20/2011.
3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Przedszkola Prywatnego w Kowarach.
4. Sprawy różne.
Ad. 1 Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury prowadziła przewodnicząca komisji.
Ad. 2 Radni – członkowie Komisji oraz zaproszeni goście spotkali się aby wyjaśnić sprawy związane z
organizacją roku szkol. 2011/12 w przedszkolu publicznym i szkołach podstawowych z uwzględnieniem
zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 20/2011. Niepokój niektórych radnych budzi sprawa zgodności
zarządzenia Burmistrza z ustawą o systemie oświaty, a konkretnie Art. 6.2 dotyczący zasady powszechnej
dostępności dzieci do wychowania przedszkolnego.
Pracownicy UM w Kowarach oraz dyrekcje przedszkola i szkół nie widzą niezgodności zarządzenia z
wymienioną ustawą. Według ich opinii pracownicy Urzędu Miasta w Kowarach oraz dyrekcje przedszkola i
kowarskich szkół wypracowali – w wyniku kilkumiesięcznych konsultacji – system rekrutacji, który pozwoli
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racjonalnie „rozłożyć” reformę w czasie na korzyść dziecka. Zarządzenie ma na celu dobro dziecka i
uwolnienie miejsc w przedszkolu dla trzylatków.
Dyrekcje szkół podstawowych uważają, że szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci pięci0- i
sześcioletnich w swoje progi. Oddziały przedszkolne na terenie szkół zapewniają realizację nowej podstawy
programowej, nauczanie religii i języka obcego (j. angielski), bezpieczne warunki pracy i zabawy oraz opiekę
świetlicową do godzin popołudniowych. Przy obu szkołach funkcjonują stołówki.
Według informacji p. Dyrektor przedszkola publicznego nabór do tej instytucji jest niższy niż rok temu.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych jest
właściwie zakończony.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach nabór dzieci jest stosunkowo słaby i wciąż trwa. Krążące po mieście
plotki na temat likwidacji SP 3 nie ułatwiają rodzicom podjęcia decyzji. W związku z powyższą sytuacją radni
uzyskali informację od urzędników, którzy stwierdzili, że nie ma planów likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3
w Kowarach.
Ad. 3 Członkowie Komisji przygotowali projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla Prywatnego Przedszkola w Kowarach.
Projekt zawiera zmianę wysokości dotacji z 75% na 80% ustalonych w budżecie Gminy wydatków
ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia (dot. § 1. 1 uchwały Rady Miejskiej
w Kowarach z dn. 10 marca 2011 r.).
Wnioski Komisji:
1. Komisja Oświaty i Kultury zwraca się z prośbą do Przewodniczącego Rady o zasięgnięcie opinii
prawnej dotyczącej zgodności Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 20/2011 w sprawie wytycznych do
sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Kowary na rok szkolny 2011/2012 z
ustawą o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. Opinia dotyczy zasady
dostępności dzieci do wychowania przedszkolnego – Art. 6 pkt 2 ustawy.
2. Członkowie Komisji zwracają się do Przewodniczącego Rady o ujęcie w porządku obrad najbliższej
sesji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego.
Protokołowała:

Przewodnicząca

Maria Zielińska

Komisji Oświaty i Kultury
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