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'^^^osiedzeni^
Komisji OSwiaty i Zdrowia Rady Gminy Mierzecice z dnia 26.08.2019 r.
po(lpis
4^j^^ _
Rozpocz^cie: godz. 14.00
Zakohczenie: godz. 15.20
Porz^dek posiedzenia:
1. Spotkanie z dyrektorami placowek oswiatowych dotycz^ce nowego roku szkolnego.
2. Sprawy rome.
Obecni Radni:

Katarzyna Burczyk
Bozena Jach

Monika Dyraga
Robert Malecki

Zbigniew Feliszewski
Przemyslaw Paszewski

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli takze:
Grzegorz Podlejski - Wojt Gminy Mierzecice
Paulina Niegowska - Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 1 w Mierzecicach
Malgorzata Drzewiecka - Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach

Posiedzenie otworzyla Przewodnicz^ca Komisji, Katarzyna Burczyk, powitala Gosci
i Radnych oraz przedstawila porz^dek posiedzenia.
Malgorzata Drzewiecka, Dyrektor Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Przeczycach przedstawila raport o stanie przygotowania szkoly do nowego roku szkolnego.
Do szkoly bedzie ucz^szczac okolo 80 uczniow, w tym 10 dzieci z orzeczeniami
0 niepelnosprawnosci. Problemem szkoly jest trudnosc ze znalezieniem nauczycieli
wspomagaj^cych. Sukcesem szkoly s^ dobre wyniki egzaminow zewnetrznych.
W egzaminach z matematyki i jezyka polskiego szkola zajfla pierwsze miejsce w okr^gu,
z jezyka angielskiego uplasowata sie na drugim miejscu. Wyniki te s^ tak dobre ze wzgl^du
na mal^ liczbe uczniow w grupach.
W ostatnim okresie nie dokonano znacz^cych remontdw w szkole, za wyj^tkiem ogrodzenia
od strony wschodniej, ktore zostalo sfinansowane ze srodkow Funduszu Soleckiego.
Nastepnym etapem powinno bye wykonanie ogrodzenia od strony polnocnej. Szkola
przygotowana jest do pracy w nowym roku szkolnym. Od 3.09.2019 uruchomiony zostanie
projekt unijny obejmuj^cy duz^ ilosc dodatkowych godzin pozalekcyjnych. W klasach
z niewielk^ liczb^ uczniow niektore przedmioty l^czone.

Paulina Niegowska, Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 1 w Mierzecicach przedstawila raport
0 stanie przygotowania szkoly do nowego roku szkolnego. Szkola posiada 17 oddzialow,

w tym 3 klasy 1-sze oraz 3 klasy 6-te. ^rednia liczba uczniow w klasie wynosi ok. 18.

W najwi^kszej klasie uczy si^ 22 uczniow. W zadnej z klas nie ma podzialu na grupy.

Wszyscy nauczyciele maj^ zagwarantowany etat. Dyrektor szko}y poszukuje nauczyciela
j^zyka rosyjskiego dla ucznia pochodzenia ukrainskiego, ktory dot^czy) do 4 klasy i nie
poshiguje si? j?zykiem polskim. Szkola uczestniczy w projekcie Erasmus (partnerem jest
szkoia w Portugalii), ponadto nauczycielka j?zyka angielskiego udaje si? na szkolenie do
Finlandii. W szkole przeprowadzone zostaly niewielkie remonty. Wszystkie szafki zostaty
wymienione, usuni?to plot od strony ulicy prowadz^cej do biblioteki.
Pytania do przedstawionych raportdw:

Radny Robert Malecki zapytal, czy wszyscy uczniowie szkoly w Przeczycach dostali si? do
szkol kolejnych szczebli, ktore wybrali oraz czy osoba przeprowadzaj^ca dzieci przez jezdni?
przy Szkole Podstawowej w Mierz?cicach pozostaje.
Dyrektor szkoly w Przeczycach potwierdzila, ze wszyscy uczniowie dostali si? do wybranych
szkol w pierwszym naborze.
Dyrektor szkoly w Mierz?cicach podkreslila, ze taka osoba b?dzie w dalszym ci^gu
pracowala.

Radna Bo^na Jach zapytala o szkolenia dla pracownikdw oswiaty oraz czy nauczyciele
planuj^ rozpocz?cie strajku we wrzesniu.
Dyrektor szkoly w Mierz?cicach potwierdzila, ze szkolenia s^ planowane. Odnosnie do
strajkow, 2 lub 3 wrzesnia przeprowadzone ma zostac referendum, w ktorym nauczyciele
zdecyduj^ o tym.

Radna Monika Dyraga zapytala o godziny rozpoczynania lekcji. Dyrektor szkoly
w Mierz?cicach odpowiedziala, ze lekcje rozpoczynaj^ si? o godz. 8.00. Na wniosek
rodzicow skrocono przerwy do 5 minut pomi?dzy lekcjami (ze wzgl?du na dojazdy), w ci^gu
dnia s^ dwie przerwy obiadowe.

Pod nieobecnosc pozostalych dyrektorow placowek oswiatowych raport o stanie szkoly
w Toporowicach i Boguchwalowicach przedstawil Wojt Gminy, za^ raport o stanie
przedszkola w Mierz?cicach i Nowej Wsi zreferowala Katarzyna Burczyk.
W szkole w Toporowicach zainstalowano nowe ogrzewanie, wyremontowano elewacj? oraz
ocieplono dach i strop, zas w Boguchwalowicach jesieni^ zostanie przeprowadzona
termomodemizacja budynku.
Przedszkole w Mierz?cicach obejmuje S-grupow^ edukacj?, 3 zerowki, w tym 2 oddzial
integracyjny. W ostatnim okresie wyremontowano kuchni?, zainstalowano monitoring oraz
nowe urz^dzenia na placu zabaw oraz zakupiono tablice multimedialn^. W Nowej Wsi
funkcjonuje zlobek posiadaj^cy dobrze wyposazony plac zabaw i boisko.

Radny Malecki zapytal o mozliwosc dojazdu dzieci do gminnych szkol oraz o cen? posilkow.
W odpowiedzi obecni dyrektorzy zaznaczyli, ze wszystkie dzieci maj^ zagwarantowany
dojazd do szkol, a cena posilkow ze wzgl?du na rosn^ce koszty zywnosci bez w^tpienia
zostanie podwyzszona.
Dyrektorzy zwrocili ponadto uwag? na trudnosci zwi^zane z robieniem awansu zawodowego
ze wzgl?du na skomplikowane przepisy. Wojt Gminy dodal, ze nalezy si? obawia^
odchodzenia nauczycieli z zawodu ze wzgl?du na niskie uposazenie oraz wysok^
odpowiedzialno^c.
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Przewodnicz^ca Katarzyna Burczyk zapytala o dy^ wakacyjny. Dyrektor szkoty
w Przeczycach potwierdzila odbywanie dyzuru przez 4 nauczycieli w okresie od 1 sierpnia do
14 sierpnia.

0 godz. 14.40 dyr. Szkoly w Przeczycach opuscila posiedzenia Komisji.
Sprawy rozne

Radna Bozena Jach ponowita apel o uruchomienie komunikacji autobusowej dia dzieci
z Lubnego i Zadnia ze wzgl^dow bezpieczehstwa.
Wojt Gminy wskazal na rosn^ce koszty komunikacji mi^dzygminnej, uniemozliwiaj^ce tego
rodzaju inicjatywy.
Przewodnicz^ca Komisji zamkn^la posiedzenie.
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Zbigniew Feliszewski

Katarzyna Burczyk

