PROTOKÓŁ nr 6/2015
z posiedzenia

Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 18 maja 2015r.
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Leszek Pożyczka Przewodniczący
Komisji, który powitał wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów nr 4 i 5 z posiedzeń Komisji.
2. Wytyczne organu prowadzącego do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny
2015/2016 – informacja pisemna.
3. Nabór do samorządowych placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016
– kryteria naboru, liczba oddziałów, oddziały integracyjne, sportowe, terapeutyczne,
dwujęzyczne – informacja pisemna.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji zapoznał Zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
zaproponował aby po pkt 1 rozpatrzyć pkt 4, w którym Komisja zaopiniuje projekty
uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Porządek został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokóły nr 4 i 5 z posiedzeń zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.4. Przewodniczący Komisji zapoznał Członków z projektem uchwały na druku nr 65
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2015-2029 i rozpoczął dyskusję. Radni nie mieli pytań do w/w uchwały. Przewodniczący
zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie: 5 Radnych za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się od głosu projekt uchwały na druku nr 65 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029. Opinia nr 5
Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji zapoznał Członków z projektem uchwały na druku nr 66
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok w części
dotyczącej edukacji. Zwiększenie planu dochodów w dziele 801 w kwocie 282 000,w zadaniach własnych gminy dokonuje się z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka
w przedszkolu niepublicznym z terenu innej gminy oraz wpływu kar za nierealizowanie
obowiązku szkolnego dziecka ze szkoły podstawowej. Zwiększenie planu dochodów
w dziale 801 w kwocie 31 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku
z wpływami za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, najem pomieszczeń oraz
z tytułu wynagrodzenia płatnika. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 w kwocie
414 419,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków
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na: realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku filii PSP nr 6 przy ul.
Paderewskiego 36 – dokończenie wymiany stolarki” w kwocie 150 000,-, i dotację dla
przedszkoli niepublicznych w kwocie 264 419. Zwiększenie planu wydatków w dziale
854 w kwocie 140 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności
zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego
w Bursie Szkolnej nr 3 przy ul. Śniadeckich 5”. Przewodniczący Komisji dodatkowo
poinformował Radnych o zmianach w dziale 926 Kultura fizyczna: Zwiększenie planu
dochodów i wydatków w dziale 926 w kwocie 620 000,- w zadaniach własnych gminy
wynika z uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach „Wojewódzkiego
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.:
- „Budowa boisk szkolnych przy PSP nr 20 ul. Malenicka” w kwocie 120 000,- „Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej” w kwocie 300 000,- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZSO nr 4 ul. Osiedlowa”
w kwocie 100 000,-,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 11 ul. Kujawska 19” w kwocie 100 000.
Przewodniczący Komisji rozpoczął dyskusję. Wiceprezydent Miasta Pan Karol Semik
zaznaczył, że kwota 282 000 z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
niepublicznym z terenu innej gminy związana jest ze zmianą prawa, które daje 4 – latkom
możliwość podjęcia zajęć w ramach wychowania przedszkolnego. Od września 2016r.
taka możliwość uzyskają również dzieci 3 letnie. Jest to jednoczesna prognoza większych
wydatków dla Samorządów, choć nie musi to być wydatkowane, wszystko będzie zależało
od Rodziców 4 i 3 latków, czy będą chcieli z tego prawa skorzystać. Samorządy muszą
jednak zabezpieczyć na ten cel środki finansowe. Radni nie mieli pytań do w/w projektu
uchwały. Przewodniczący zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie pozytywnie: 5 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, zaopiniowali projekt uchwały na druku nr 66
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok w części
dotyczącej edukacji. Opinia nr 5 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poprosił Wiceprezydenta Miasta Pana Karola Semika
o przybliżenie Radnym projektu uchwały na druku nr 68 zmieniającego uchwałę
nr 810/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie
założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 oraz
włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki w Radomiu,
ul. Limanowskiego 26/30. Wiceprezydent Miasta Karol Semik poinformował Członków
komisji, że powyższa uchwała, nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych, ma
charakter porządkujący. W związku z decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki dotyczącą prowadzenia szkolenia sportowego wyłącznie w klasach
Technikum zaistniała potrzeba uzupełnienia nazwy Szkoły Mistrzostwa Sportowego
o wyraz Technikum, ponadto poprawiono literówkę, zastępując wyraz „Tadeusz” wyrazem
„Tadeusza”. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka poprosił Wiceprezydenta Karola
Semika o wyjaśnienie Radnym czym jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Wiceprezydent
Miasta odpowiedział, ze prawo przewiduje różne formy kształcenia sportowego, są nimi:
oddziały sportowe w szkołach podstawowych, klasy sportowe i szkoły mistrzostwa
sportowego. Do tej pory w Radomiu istniała 1 taka szkoła( Zespół Szkół Budowlanych
w dyscyplinie zapasy), uchwałą z 27.10.2014r. Rada Miejska w Radomiu powołała
następną w Zespole Szkól Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w lekkoatletyce. Radna
Marta Michalska – Wilk zapytała od kiedy szkoła będzie funkcjonować. Wiceprezydent
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Karol Semik odpowiedział, że od września 2015r. Przewodniczący Komisji Leszek
Pożyczka zapytał dlaczego w tej szkole powołano szkołę mistrzostwa sportowego.
Wiceprezydent Karol Semik odpowiedział, że w/w realizuje zajęcia lekkoatletyczne,
korzysta z dostępnej na tym terenie infrastruktury boiska KS Broń Radom.
Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał, dlaczego Szkoła Mistrzostwa
Sportowego została zawężona tylko do technikum, przecież w zespole szkół jest tez
szkoła zawodowa. Wiceprezydent Miasta Karol Semik odpowiedział, ze to wynika
z przepisów prawa. W technikum jest młodzież chętna do trenowania tej dyscypliny, jeżeli
w szkole zawodowej pojawią się też chętni uczniowie, Dyrektor placówki wystąpi
o rozszerzenie działalności. Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję i zarządził
głosowanie. Radni jednogłośnie pozytywnie: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał od się od głosu
zaopiniowali projekt uchwały na druku nr 68 zmieniającego uchwałę nr 810/2014 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2014r. w sprawie założenia Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 oraz włączenia tej Szkoły
do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusz Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego
26/30. Opinia nr 5 Komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji poinformował Członków, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do
Komisji pismo w sprawie zabezpieczenia psychologicznego dzieci w szkołach, chce aby
Radni mogli się z nim zapoznać, dlatego będzie omawiane na następnym posiedzeniu.
Wiceprezydent Miasta Karol Semik zapowiedział, że w tym temacie przygotuje na
następną Komisje informację szczegółową.
Ad.2 Radni otrzymali informacje pisemną dot. „Wytyczne organu prowadzącego
do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016 – celem zapoznania się
wcześniej, wobec powyższego Przewodniczący odstąpił od referowania w/w dokumentu
i rozpoczął dyskusję. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał skąd Gmina
Miasta Radomia znajdzie środki finansowe, na planowane zmniejszenie liczebności klas
w szkołach ponadgimnazjalnych. (1 klasa to 1,8 etatu nauczycielskiego, 3 odziały to 4,5
etatu, 1 etat nauczyciela dyplomowanego rocznie to kwota 60 000). Wiceprezydent
Karol Semik odpowiedział, że średnia liczba uczniów w klasie w Radomiu to 28-32
osoby. Bywają jednak oddziały 34 osobowe i 25 osobowe. W radomskich szkołach
występuje nierówny nabór do klas. Zmniejszenie liczebności oddziałów nie spowoduje
konieczności zwiększania zatrudnienia, a przez co kosztów. W/w zmiany zracjonalizują
rozłożenie uczniów w klasach i szkołach. Uczniowie zyskają na lepszych warunkach do
nauki. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał, czy Gmina planuje
zatrudnienie asystentów nauczycieli, czy jest na nich zapotrzebowanie oraz poprosił
Wiceprezydenta Karola Semika o przybliżenie Radnym roli jaką w systemie oświaty pełni
asystent nauczyciela. Wiceprezydent Miasta Karol Semik odpowiedział, że asystent
nauczyciela jest absolwentem studiów pedagogicznych. Zatrudniany jest w szkole ze
środków własnych Gminy, jego finansowania nie obejmuje subwencja oświatowa. Pełni
rolę pomocniczą dla nauczyciela uczącego w klasach 0-3, szczególnie integracyjnych.
Asystent pomaga nauczycielowi, nie ma prawa realizować podstawy programowej.
Zatrudnienie asystentów będzie uwarunkowane potrzebami zgłoszonymi przez placówki.
Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał o stanowiska wicedyrektorów
w szkołach, czy obligiem jest 1 stanowisko wicedyrektora na 12 oddziałów w danej
szkole. Wiceprezydent Miasta Karol Semik odpowiedział, że tak stanowi
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rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Gmina dodała od siebie zasadę, że
2 wicedyrektorów na 24 odziały, 3 na 36 oddziałów, oczywiście to prawo dyrektorów.
Prezydent powołuje zastępcę dyrektora, po spełnieniu w/w warunków, na wniosek
dyrektora placówki. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zaznaczył, że szkoły
ponadgimnazjalne często maja po 11 oddziałów, a wymogi obsłużenia egzaminów
maturalnych są duże, niesprawiedliwy jest w nich brak możliwości powołania zastępcy
dyrektora. Radna Teresa Skoczek zapytała, z czego wynikają zmiany w liczbie uczniów
w klasach i ewentualne konsekwencje zatrudniania nowych nauczycieli. Wiceprezydent
Karol Semik odpowiedział,że ogółem liczba uczniów i oddziałów się nie zmieni. Nastąpi
zaś równomierne rozłożenie uczniów w szkołach o tym samym profilu kształcenia, po to
by uczniowie mogli lepiej korzystać z oferty edukacyjnej w danej szkole. Jeżeli jakieś
szkoły będą miały więcej lub mniej chętnych uczniów na jedno miejsce w ich placówce, to
będzie to znak dla dyrektora ze pracuje dobrze, albo ma wiele do naprawy.
Ad.3 Radni otrzymali informacje pisemną dot. Nabór do samorządowych placówek
oświatowych na rok szkolny 2015/2016 – kryteria naboru, liczba oddziałów, oddziały
integracyjne, sportowe, terapeutyczne, dwujęzyczne celem zapoznania się wcześniej,
wobec powyższego Przewodniczący odstąpił od referowania w/w dokumentu
i rozpoczął dyskusję. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał czy rekrutacja
dzieci do przedszkoli przebiegała bez zakłóceń, czy są jakieś wnioski z jej przebiegu i czy
były protesty. Wiceprezydent Miasta Karol Semik odpowiedział, że przebiegła
poprawnie, nie było protestów, niezadowoleni z rozstrzygnięć Rodzice oczywiście byli.
Gmina do każdej uwagi podeszła z pokorą, W tym roku rekrutacja do przedszkoli była
prowadzona o oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. Wiele nieporozumień
wynikało z niedoinformowania opiekunów dzieci, przez placówki. Każde dziecko chcące
chodzić do przedszkola znalazło w nim miejsce. Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anna
Ostrowska poinformowała Komisję, że do Wydziału wpłynął jeden protest Rodzica
dotyczący umieszczenia dziecka, w innej placówce niż chciał opiekun. Gmina znalazła
miejsce dla tego dziecka w innym przedszkolu na terenie tego samego osiedla.
Wiceprezydent Miasta Karol Semik poinformował Członków, że podział obwodowy nie
obowiązuje w przypadku rekrutacji do przedszkoli. Przewodniczący Komisji Leszek
Pożyczka nawiązując do rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, która w tym
roku była pierwszy raz prowadzona elektroniczne i obowiązywał w niej podział na rejony
zapytał, dlaczego w niektórych szkołach są jeszcze wolne miejsca. Wiceprezydent
Miasta Karol Semik odpowiedział, że spowodowane jest to migracją zarobkową
rodziców, opiekunowie pracują w Radomiu, chcą aby ich dzieci też chodziły do szkół
w mieście, a zameldowani są w pobliskich gminach, wynika to tez z przeprowadzek
Rodzin do domków na obrzeżach miasta. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka
zapytał dlaczego niektóre placówki mają nadmiar chętnych, są bardziej popularne, a inne
wolne miejsca. Jak temu przeciwdziałać. Wiceprezydent Miasta Karol Semik
odpowiedział, że pierwszeństwo przyjęcia do danej szkoły ma dziecko zameldowane w jej
obwodzie. Ilość chętnych do danej placówki to zarówno sygnał dla rodzica jak i dyrektora
szkoły. Osobiści jest zwolennikiem zdjęcia obowiązku rejonizacji w gimnazjach, po to aby
Rodzice i dzieci wybierali szkoły pod kątem możliwości edukacyjnej danej placówki.
Radna Wioletta Kotkowska zapytała, czy do gimnazjum zdają dzieci egzaminy
kwalifikacyjne. Wiceprezydent Karol Semik odpowiedział, że nie. Egzaminy są
przewidziane tylko do klas językowych i sportowych. Radna Katarzyna Wróbel
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zaznaczyła, że przecież uczniowie kończący szkołę podstawowa zdają egzamin.
Wiceprezydent Karol Semik odpowiedział, że nie jest to egzamin kwalifikacyjny
do gimnazjum, choć jego wyniki mają wpływ na postępowanie rekrutacyjne poza
obwodem zamieszkania dziecka. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał,
czy będą tworzone w Radomiu klasy terapeutyczne, czy jest taka potrzeba.
Wiceprezydent Miasta Karol Semik odpowiedział, że klasy terapeutyczne, są zbliżone
w swojej formie do szkół specjalnych. Dzieci będące w takich klasach są odizolowane,
tworzą się swoiste getta. Lepszym rozwiązaniem są klasy integracyjne, gdzie też odbywa
się socjalizacja. Pedagogika odchodzi od zasadności istnienia klas terapeutycznych, na
rzecz współistnienia i wspólnej edukacji dzieci dysfunkcyjnych z dostosowanymi
społecznie, dla dobra obu grup .Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał,
jakie zasady decydowały o liczbie pierwszych klas w liceach, a jakie w szkołach
zawodowych. Wiceprezydent Miasta Karol Semik odpowiedział, że proporcja jest
identyczna, o ilości zdecydowała demografia. Przewodniczący Komisji Leszek
Pożyczka zapytał, czy zatwierdzono już nowy kierunek kształcenia zawodowego w
Radomiu, jakim jest obsługa naziemna lotniska. Wiceprezydent Karol Semik
odpowiedział, że trwają jeszcze uzgodnienia.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
obecnym za przybycie. Ustalił z Członkami nowy stały termin Komisji Edukacji na godz.
8.00, poniedziałek, każdorazowo przed sesją Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Leszek Pożyczka
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