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Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na interpelację z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie kosztów i skutków zmian ustawy o systemie oświaty dla miasta Lublin uprzejmie informuję, iż na
obecnym etapie trudno jest oszacować ich konsekwencje finansowe. Należy zauważyć,
iż część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została dla wszystkich jst według liczby uczniów na dzień 30 września 2015 r. i obowiązujący wówczas stan prawny. Zatem,
w przypadku mniejszej liczby uczniów w szkołach, skutków finansowych należy spodziewać się w 2017 roku. Mogą one wynikać z mniejszej liczby godzin dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej.
Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że wydano ponad 1150 decyzji w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego od 1 września 2015 r.
przez dzieci urodzone w roku 2009 i 2008, które są kandydatami do klasy pierwszej
szkół podstawowych od 1 września 2016 r. Ponadto grupa dzieci urodzonych w roku
2010 rozpocznie naukę w klasie pierwszej. Szacuje się, że będzie to ok. 10-15% popu-
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lacji dzieci z tego rocznika. Do klasy trzeciej aktualnie uczęszcza 2979 uczniów, którzy
uczą się w 141 oddziałach. Przedstawione liczby wskazują, że z tytułu zmniejszenia
liczby oddziałów klasy pierwszej w szkołach podstawowych problem ewentualnej kontynuacji zatrudnienia w edukacji wczesnoszkolnej może dotyczyć ok. 70 nauczycieli.
Jednak należy podkreślić, że alternatywę będzie stanowiła dla nich m.in. możliwość zatrudnienia w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach oraz w świetlicach szkolnych. Biorąc pod uwagę stworzoną przez ustawę możliwość dalszego funkcjonowania
oddziałów przedszkolnych dla uczniów w wieku 6 lat, którzy nie rozpoczną edukacji w
klasie pierwszej zamierza się w celu łagodzenia skutków kadrowych zwiększyć liczbę
tych oddziałów w szkołach podstawowych. Stale rosnące są także potrzeby zapewnienia opieki uczniom szkół podstawowych korzystającym ze świetlicy. Istotna w tym zakresie jest informacja nadesłana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, która wskazuje na potrzebę poprawienia komfortu dzieci przebywających w świetlicy, zapewnienia pomieszczeń do zajęć wymagających ciszy i skupienia
oraz do gier i zabaw, co wymaga m. in. zwiększenia zatrudnienia wychowawców świe tlicy. Łagodząco na przebieg organizacji roku szkolnego 2016/2017 będzie zapewne
także wpływał naturalny ruch kadrowy związany z korzystaniem przez nauczycieli z
uprawnień do świadczeń emerytalnych.
Na dzień dzisiejszy trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy przedszkola będą
w stanie przyjąć wszystkie chętne dzieci. Nieznana jest dokładna liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz liczba
dzieci sześcioletnich, które zdecydują się odbywać „edukację” w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. By stworzyć możliwość korzystania z przedszkola jak największej grupie dzieci trzyletnich Miasto Lublin zamierza zwiększyć liczbę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci sześcioletnich, które nie
rozpoczną edukacji w klasie pierwszej gwarantując rodzicom tych dzieci prowadzenie
edukacji przedszkolnej (zerówka) i wczesnoszkolnej (klasy I-III) przez tego samego nauczyciela. Jednocześnie należy podkreślić, iż Lublin w ostatnich latach zwiększał liczbę
miejsc w przedszkolach, w bieżącym roku wszystkie chętne dzieci 3-letnie i 2,5-roczne
korzystają z przedszkoli. Stanowi to 62,2% populacji dzieci urodzonych w 2012 roku i
15,9% populacji dzieci urodzonych w 2013 roku. Z powyższych danych należy wnioskować, iż o przyjęcie do przedszkola nie będą ubiegać się rodzice wszystkich trzylatZnak sprawy: OR-ZU-II.0003.1.10.2016
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ków. Aby stworzyć miejsca w przedszkolach dzieciom młodszym, Miasto już za pośrednictwem mediów (wywiady, artykuły) przekazuje rodzicom informacje dotyczące możliwości edukacji dzieci sześcioletnich w szkołach (klasy pierwsze, oddziały zerowe). W
najbliższym czasie w obiektach przedszkoli i szkół pojawią się plakaty informacyjne dla
rodziców dzieci sześcioletnich. Planujemy w marcu organizację tzw. „soboty w szkole”
dla rodziców i dzieci sześcioletnich. W ustaloną w porozumieniu z dyrektorami szkół sobotę, czynne będą wszystkie szkoły podstawowe. Pedagodzy tych szkół udzielać będą
rodzicom szczegółowych informacji. Opisana akcja zostanie rozpropagowana tydzień
wcześniej w tzw. punktach konsultacyjnych.
Z uwagi na fakt, iż szkoły podstawowe w poprzednich latach zostały już przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich, nie ma sygnałów o konieczności przeprowadzania w nich dodatkowych remontów.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
/-/ Krzysztof Komorski
Zastępca Prezydenta
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