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PROTOKÓŁ Nr 1/2017
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 10 stycznia 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w
Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie komisji oraz osoby
zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu
przewodniczył radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji;
Radna Maria Kądziołka – członek komisji;
Radna Barbara Borowiecka - członek Komisji;
Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;
Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;
Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu;
Grzegorz Wawryka – Burmistrz Brzeska;
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk
Dyrektorzy PSP i Gimnazjów wg. załączonych list obecności; Rodzice
przedstawiciele Rady Rodziców z PSP nr 1 w Jadownikach oraz w
Sterkowcu wg. załączonych list obecności.
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
otworzył
Przewodniczący
komisji
radny
Bogusław
Babicz.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista
obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich zebranych na
posiedzeniu komisji dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów , rodziców oraz
przedstawicieli Rady Rodziców.
Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad,
zawarty w zaproszeniu. Uwag do przedstawionego porządku posiedzenia komisji
brak.
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Porządek posiedzenia został przegłosowany jednogłośnie.
1. Przedstawienie
propozycji funkcjonowania oświaty w Gminie
Brzesko po wprowadzeniu nowego prawa oświatowego.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz przypomniał, że jednym z
najważniejszych punktów dzisiejszego posiedzenia jest omówienie zasad
funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko , temat bardzo ważny dlatego
zaproponował sposób procedowania komisji nad tym punktem porządku obrad –
przytoczył zasady procedowania.
Spotykamy się dzisiaj w ważnej sprawie, obecne posiedzenie komisji będzie
zapewne jednym z najważniejszym w tej kadencji RM ponieważ zostaje
wprowadzona reforma oświaty. W dniu wczorajszym Prezydent RP podpisał bez
żadnych uwag i zastrzeżeń ustawy reformujące system oświaty dlatego szybko
musimy się tym tematem zająć i podjąć uchwałę z tym związaną . Przewodniczący
komisji przedstawił jakie są założenia nowej reformy oświaty tj. wydłużenia do
ośmiu klas szkoły podstawowej i likwidacja gimnazjów. Jest to zasadnicze
znaczenie tej reformy tak, aby szkoła była bliżej uczniów i dla zasady każda szkoła
obecnie 6 klasowa powinna się stać szkołą 8 klasową. Ustawa dopuszcza od tego
zasadniczego założenia pewne wyjątki , że w pewnych uzasadnionych przypadkach
można utworzyć szkoły podstawowe nie ośmio klasowe tylko o mniejszej liczbie
oddziałów pięcio, cztero klasowe bądź też szkoły filialne również o ograniczonej
liczbie oddziałów. Zasada jest taka , że zapewne ustawodawca , który tą reformę
przygotowywał zakładał, że ośmio klasowe szkoły winny zostać utworzone w
dotychczasowych szkołach sześcioklasowych. Rady będą o tym decydowały, będą
na pewno tutaj wyjątki bo trzeba będzie mieć również na względzie inne rzeczy.
Jako radni winniśmy się skupić głównie nad tym by mieć na względzie dobro
dziecka. By w całej tej toczącej się dyskusji , gdzie poglądy są różne, pojawiają się
również protesty by nie zatrzeć tego podstawowego dobra czyli dobra dziecka, bo
to dzieci stanowią podstawę społeczności szkolnej. Wszyscy winniśmy w tym
temacie współpracować ze sobą i tak jak powiedział pan prezydent podpisując
ustawę by w spokoju i bez zbędnych emocji wdrażać tą reformę,
by
współpracowały razem władze samorządu lokalnego , dyrektorzy szkół i rodzice, bo
tylko wspólne wypracowane stanowisko pozwoli na łagodne wprowadzenie tej
reformy. Nie da się pewnych rzeczy wprowadzić bezboleśnie, wprowadzona 17 lat
temu reforma gdzie powstały gimnazja też niosła za sobą pewne niepewności
zmian. Obecnie stajemy na progu kolejnej zmiany i trudno będzie wszystkich
zadowolić
bo różne będą życzenia i postulaty i po to się spotykamy.
Przewodniczący poinformował o wczorajszym spotkaniu Prezydium Rady Rodziców
PROTOKÓŁ NR 1/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI OKIS RM W BRZESKU ,ODBYTYM W DNIU 10 STYCZNIA 2017 R.

MK/MK

Strona |3

w PSP nr 3 gdzie rodzice otrzymali wyjaśnienia ze strony Naczelnika Oświaty i
radnych w sprawie reformy, gdzie też pojawiło się sporo wątpliwości u rodziców.
Staraliśmy się je rozstrzygnąć bo w przypadku PSP nr 3 też czekają zmiany,
doszliśmy do konsensusu i to stanowisko zostanie jeszcze przedstawione do
zatwierdzenia rodziców na zebraniach klas czwartych piątych i szóstych bo tych
rodziców interesuje obecna reforma. Ma nadzieję, że dzisiaj również dojdzie do
konsensusu bo należy mieć na uwadze, że oświata to jest taka część budżetu
gminy , która pochłania jego połowę. Wydatki bieżące poza inwestycjami to jest
kwota 48,5 mln złotych w ostatnich latach gdzie budżet całej gminy wynosi 126
mln zł. Część środków gmina otrzymuje z subwencji, ale dokłada również ze swoich
środków około 21 mln złotych. Są to duże pieniądze i należy zwrócić również
uwagę na to iż należy rozsądnie gospodarować tymi środkami, a zadania gminy to
nie tylko oświata ale i pomoc społeczna, drogi, kultura i inne inwestycje. W naszej
gminie jednostki oświatowe funkcjonują całkiem dobrze , są stworzone dobre
warunki o czym świadczą wyniki osiągane przez uczniów naszych szkół gdzie
szkoły stoją na wysokim poziomie, również baza lokalowa, dydaktyczna,
nauczycieli i poziom nauczania jest wysoki więc jesteśmy chyba gminą która dba o
oświatę. Chcielibyśmy by tak było nadal, liczymy na to , że ta współpraca
wszystkich społeczności szkolnych doprowadzi do tego, iż osiągniemy dzisiaj
konsensus . Dobrze by było gdyby na komisji w dniu dzisiejszym wypracowane
zostało stanowisko reformy co do wariantów przedstawionych przez Wydział
Edukacji, ponieważ terminy są pilne, sesja RM odbędzie się pod koniec stycznia
i dobrze by było gdyby na tej sesji została już podjęta uchwała w sprawie ustalenia
sieci szkół , którą potem opiniuje kurator .Ostateczna uchwała by mogła zostać
podjęta musi być pozytywna opinia kuratora. Jeśli ta sieć szkół zostanie
pozytywnie zaopiniowana to do końca miesiąca marca rada musi podjąć
ostateczną uchwałę o sieci szkół. Dzisiejsze posiedzenie komisji jest zwołane po to
by wysłuchać państwa uwag i byśmy mogli jako komisja zaopiniować i przyjąć
projekt reformy i przedłożyć go później na sesję.
Następnie Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji i zebranym
zasadnicze założenia reformy oświaty i jak będzie wyglądała sieć szkół w Gminie
Brzesko według tego projektu. ( wystąpienie załącznik płyta CD).
( materiał – informacja stanowi załącznik do protokołu komisji + ilość
urodzeń dzieci w poszczególnych latach w Gminie Brzesko ).
Następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Elżbieta
Wójciak, która przedstawiła projekt reformy oświaty w Gminie Brzesko omówiony
na zebraniu z dyrektorami szkół oraz czym się różni od tego zaproponowanego
przez Wydział Edukacji – założenia okresu przejściowego.
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( materiał stanowi załącznik do protokołu komisji – wystąpienie załącznik
płyta CD)
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz – przedstawił treść pism jakie
wpłynęły do komisji w ciągu miesiąca grudnia 2016 r. Pisma już odczytane na
komisji wcześniej nie będzie odczytywał , jednak poinformuje o nich rodziców
obecnych na komisji:
 W dniu 2 grudnia 2016 wpłynęło do komisji i Przewodniczącego RM pismo
Dyrektor PSP w Mokrzyskach gdzie w imieniu rodziców i RP Pani dyrektor
stwierdza, że dzieci PSP w Mokrzyskach winny realizować obowiązek szkolny
w VIII klasowej szkole podstawowej w Mokrzyskach;
 5 grudnia 2016 r. wpłynęło pismo sołtys wsi Szczepanów oraz dyrektor PSP
w Szczepanowie , Rady Rodziców gdzie stwierdzają, że dzieci PSP w
Szczepanowie winny realizować obowiązek szkolny w VIII klasowej szkole
podstawowej w Szczepanowie ;
 20 grudnia 2016 wpłynęło pismo wraz z uchwałą Rady Rodziców PSP w
Sterkowcu podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców, uchwała jest
podpisana przez 10 rodziców gdzie stwierdzają, że dzieci PSP Sterkowcu
winny realizować obowiązek szkolny w VIII klasowej szkole podstawowej w
Sterkowcu ;
Po posiedzeniu komisji które odbyło się 20 grudnia 2016 roku wpłynęły
pisma – które odczytał:
 22 grudnia 2016 wpłynęło pismo z Urzędu Dziekańskiego Dekanatu
Szczepanowskiego - Dziekan Ks. Władysław Pasiut popiera Uchwałę Rady
Rodziców PSP w Sterkowcu i jest za tym by dzieci PSP w Sterkowcu winny
realizować obowiązek szkolny w VIII klasowej szkole podstawowej w
Sterkowcu ;
 w dniu 9 stycznia 2017 r. wpłynęło pismo rodziców dzieci PSP nr 1 w
Jadownikach dot. udziału w dyskusji na komisji;


pismo Rady Rodziców PSP w Buczu – protest w związku z planowanymi
zmianami dowożenia dzieci z klas VI-VIII do szkoły podstawowej w Brzesku
by dzieci i młodzież ze SP w Buczu były dowożone poza miejscowość.

 Radny Krzysztof Bogusz poinformował o podjętej uchwale Rady Sołeckiej wsi
Sterkowiec z dnia 27 grudnia 2016 r. dot. wyrażenia stanowiska w sprawie
PSP w Sterkowcu , jednogłośnie wnosi sprzeciw przeciwko koncepcji dot.
likwidacji PSP w Sterkowcu i przekształcenia jej w filie PSP w Szczepanowie.
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz poprosił o zabranie głosu
obecnych na posiedzeniu komisji dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w
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Gminie Brzesko , by komisja mogła się zapoznać ze stanowiskiem dyrektorów
poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów na temat proponowanej reformy
oświaty. To stanowisko zostało już wyrażone w niektórych pismach tu odczytanych.
Komisja
prosi o potwierdzenie tego stanowiska ponieważ jak wynika z
przedstawionych pism i opinii rodziców praktycznie wszystkie szkoły podstawowe
chcą funkcjonować jako 8 klasowe szkoły podstawowe. Nasza propozycja – reforma
zakłada takie możliwości z wyjątkiem Sterkowca i PSP w Jadownikach . Chce
uspokoić pozostałe szkoły w Mokrzyskach i Buczu ponieważ reforma przygotowana
przez Wydział Edukacji zakłada powstanie tam 8 klasowych szkół. To , że pojawił
się inny projekt w mediach to nie należało zakładać, że jest to rozwiązanie
procedowane.
Głos zabrała Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik:
W PSP nr 3 w Brzesku rozpoczęte zostały konsultacje z rodzicami. W naszym
przypadku reforma zmienia pewien układ sił, ponieważ mamy bardzo dużo dzieci
ale mało sal do dyspozycji. Dysponujemy 21 salami , a w tym momencie jest już 27
oddziałów klas i tym samym jest zmianowość na poziomie wszystkich klas
oddziałów 1-3. Z tego powodu rodzicom zostały przekazane do przemyślenia dwie
możliwości. Pierwsze rozwiązanie przekształcamy szkołę w 8 klasową zgodnie z
założeniami reformy, ale wówczas skutkuje to wprowadzeniem dwuzmianowości.
Już w najbliższym roku będzie to dotyczyło wszystkich klas młodszych gdzie
wszystkie klasy czwarte będą pracowały do godz. 18-19?. Drugie rozwiązanie dot.
klas wyniesionych w okresie przejściowym, czyli rok szkolny 2017/2018/2019
obecne nasze klasy szóste i kolejne roczniki będą realizować obowiązek szkolny w
budynku reaktywowanej w SP nr 1 z zachowaniem częściowej naszej kadry
pedagogicznej bo to jest warunek, który stawiają rodzice z zachowaniem struktury
nauczycieli i wychowawców. Będzie się to wiązało z tym, że z panem dyrektorem
Biernatem nie tylko będziemy się wymieniać salami ale i kadrą pedagogiczną
ponieważ nauczyciele będą potrzebni do zatrudnienia w klasach czwartych. Będzie
to utrudnienie które na pewno nie spotka się z zachwytem, jest to jednak jedyne
rozsądne na ten moment rozwiązanie. W dniu wczorajszym prezydium rady
rodziców i przedstawiciele klasowych rad rodziców opowiedzieli się , nie bez oporu,
za tym rozwiązaniem, poprosili tylko o możliwość skonsultowania tego na
zebraniach klas IV-VI. Obecni wczoraj przedstawiciele klas wiedzą jakie są
założenia, z czym się mogą liczyć i jakie będą konsekwencje tych rozwiązań i
takie propozycje w dniu 18 stycznia br. będą przedstawione, później przekażą
stanowisko już obowiązujące samych rodziców w tej kwestii. W przypadku SP nr 3
są 2 takie rozwiązania możliwe. Jeśli rodzice nie zgodzą się na klasy wyniesione to
w roku przyszłym wszystkie klasy młodsze i 10 klas starszych z 31 oddziałów które
będą w szkole będzie chodzić na drugą zmianę , przy założeniu że nie przyjmie ani
jednego dziecka , gdzie są założenia, że mamy dwa oddziały zerowe i bez naboru
do klasy pierwszej, to będzie już 7 klas rozpoczynających naukę na drugą zmianę.
Mówi o tym co nie dotyczy większości szkół, musimy wybrać mniejsze zło i puścić
dzieci na zewnątrz , świadomie przedstawiając rodzicom możliwości.
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Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka - przypomniała, że szkoła jest w
komfortowej sytuacji tak jak już powiedział pan naczelnik gdyż szkoła odzyska
„ niebieski pawilon”, który kiedyś należał do szkoły nr 2 i z pomieszczeniami nie
będzie problemu łącznie z tym , że będziemy mogli swobodnie udostępnić lokale
szkole muzycznej by młodzież mogła się komfortowo uczyć. Na dzień dzisiejszy po
analizie wykształcenia nauczycieli wie, że będzie potrzebowała specjalistów od
przedmiotów w klasach VII, VIII i będzie potrzeba uzupełniania etatów z gimnazjum.

Dyrektor PG nr 2 w Brzesku Elżbieta Wójciak - odnosząc się do wypowiedzi
pani dyrektor szkoły nr 2 , w przedstawionym projekcie przez pana naczelnika jest
założone, że gimnazjum nr 2 ulega wygaszeniu. Wygaszenie gimnazjum w oparciu
o przepisy dopuszcza przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową
czyli tak jak w gimnazjum nr 1 , włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły
podstawowej i nasza propozycja jest właśnie taka by w ten sposób wygasić
gimnazjum nr 2 włączając gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Jest to
najlepsze rozwiązanie ponieważ zachowuje płynność. Mamy wspólne budynki ,
wspólny majątek możemy również utworzyć wspólną kadrę i z dniem 1 września
nauczyciele staną się gronem pedagogicznym i ustalenie obsady dla wspólnej
szkoły z oddziałami gimnazjalnymi jest najlepszym rozwiązaniem dla obydwu szkół.
Również nadzór nad bezpieczeństwem w szkole jest najlepszym rozwiązaniem przy
wygaszaniu gimnazjum. Biorąc pod uwagę wspólną bazę , organizację pracy szkół ,
bezpieczeństwo, warunki kadrowe, wspólny plan finansowy, fundusz socjalny –
wygaszenie jest takim właśnie rozwiązaniem. Wnioskuje o to i prosi by wziąć to pod
uwagę.
Przewodniczący Bogusław Babicz- dodał, że na pewno pan naczelnik odniesie
się do tej propozycji ponieważ jest to zmiana przygotowanej koncepcji reformy
oświaty.
Dyrektor PSP w Okocimiu Bogumiła Sala - zwróciła uwagę, że według
projektu szkoła w Okocimiu staje się szkołą ośmioklasową wiec nie pozostaje nic
innego jak zabrać się za prace i przemyślenia by stworzyć dzieciom najlepsze
warunki do nauki. Problemem wsi jest brak przedszkola i bardzo prosi RM o zajęcie
stanowiska w tym temacie – zaproponowała by oddział przedszkolny został
wyniesiony do DL bo tam są bardzo dobre warunki i dzieci mogłyby tam dobrze
realizować wychowanie przedszkolne, a dzięki temu baza lokalowa szkoły
powiększyłaby się o dodatkowe sale co miałoby wpływ na jakość funkcjonowania
szkoły. Pani dyrektor przedstawiła bazę sportową szkoły w Okocimiu , jest
świetlica i stołówka dlatego też wszyscy wspólnie stworzymy bardzo dobre
warunki do nauki dzieciom do klasy ósmej.
W tym momencie Przewodniczący Bogusław Babicz odczytał treść Uchwały
Rady Sołeckiej wsi Sterkowiec z dnia 27 grudnia 2016 r. dot. wyrażenia stanowiska
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w sprawie PSP w Sterkowcu , jednogłośnie wnosi sprzeciw przeciwko koncepcji
dot. likwidacji PSP w Sterkowcu i przekształcenia jej w filie PSP w Szczepanowie.
Dyrektor PSP w Sterkowcu Bożena Martyna – po przedstawieniu wszystkich
wariantów funkcjonowania szkół na terenie Gminy Brzesko tak szkoła w Sterkowcu
jak i szkoła nr 1 w Jadownikach znajduje się w wyjątkowej , innej sytuacji. Szkoła w
Sterkowcu funkcjonuje już długo, była szkołą ośmioklasową do roku 1999. Szkoła ta
zapewnia bezpieczne warunki do pracy i nauki dla dzieci, stwarza właściwe warunki
edukacji i właściwe warunki wychowania. Założenia reformy mówiące o tym, że
szkoła ma być jak najbliżej dziecka , dziecko ma mieć dostęp do edukacji w swojej
miejscowości jest na pewno właściwa. Myśli iż współpraca środowiska naszego i
organu prowadzącego pozwoli na wypracowanie najlepszego modelu szkoły w
naszej miejscowości. Funkcjonowanie szkoły ośmioklasowej jest poparte jej
tradycją i na pewno środowisko chciałoby takiej szkoły. Utworzenie szkoły 1-4
spowoduje utratę pracy przez większość nauczycieli uczących w klasach starszych.
Dyrektor PSP w Jasieniu Urszula Brachuc przypomniała, że szkoła
podstawowa w Jasieniu jest trzecią pod względem wielkości uczniów szkołą w
Gminie Brzesko , posiada dobra bazę jednak brak jest stołówki. W szkole jest ładna
sala gimnastyczna, sala komputerowa i
są możliwości wygospodarowania
dodatkowych pomieszczeń dla klas siódmych i ósmych. Kiedyś były dużo gorsze
warunki i szkoła funkcjonowała dobrze. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze
wykształcona, wyniki nauczania są na dobrym, a nawet bardzo dobrym poziomie.
Już w ubiegłym roku szkolnym kiedy były informacje, że ustrój szkolny zostanie
zmieniony rodzice pytali , czy nasze dzieci zostaną w szkole w Jasieniu. Prawie
wszyscy rodzice są za tym by dzieci uczęszczały do swojej szkoły w swojej
miejscowości. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, rodzice proponują
również by powstało przedszkole. W Jasieniu funkcjonuje przedszkole prowadzone
przez siostry zakonne jest ono za małe i dzieci są zapisywane do przedszkola zaraz
po urodzeniu. Należałoby się nad tym zastanowić , może poprzez wydzierżawienie
budynku po Domu Dziecka i wówczas pomieszczenia zajęte na oddziały
przedszkolne zagospodarowane będą dla dzieci z klas starszych. Jeśli powstanie
koncepcja szkoły ośmioklasowej jesteśmy w stanie zapewnić warunki i kadrę , w
szkole są również nauczyciele którzy w tym okresie przejściowym są w stanie
poprowadzić dodatkowe godziny matematyki lub fizyki.
Dyrektor PSP w Porębie Spytkowskiej Piotr Tota – zaproponowana struktura
przez pana naczelnika będzie spełnieniem oczekiwań rodziców ponieważ już w
2014 roku wystąpili z prośbą do pana burmistrza wówczas jeszcze o powołanie
gimnazjum w Porębie Spytkowskiej. Problemem który przedstawia radnym z prośbą
o wzięcie go pod uwagę to jest brak Sali gimnastycznej z którym się borykamy od
wielu lat, stąd prośba do radnych by w przyszłości w Porębie Spytkowskiej
wybudować nową salę gimnastyczną.
Dyrektor PSP w Buczu Agata Basaraba - decyzja o utworzenie w Buczu VIII
klasowej szkoły podstawowej na pewno zadowoli całe środowisko Bucza. Cieszy ją,
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że taka propozycja została wzięta pod uwagę. Przez pewien czas warunki w szkole
nie będą zapewne doskonałe , ale utworzenie szkoły VIII klasowej traktujemy jako
motyw do rozwoju tej szkoły , doposażenie i wyposażenie w odpowiednie
klasopracownie i wraca również temat Sali gimnastycznej. Przy okazji budowy Sali
gimnastycznej i wzbogaceniu o dodatkowe sale na pewno poprawiłoby warunki
pracy i nauki dla młodzieży. Na pewno znajdzie się miejsce dla nauczycieli z
gimnazjum , którzy mogliby uczyć w klasie VII i VIII i myśli, że gimnazjum do
którego nasze dzieci uczęszczały wyznaczyły bardzo wysokie standardy nauczania
i należy się będzie zastanowić i tak organizować pracę by tych standardów nie
zaprzepaścić i tez stworzyć taką dobrą szkołę. Plany dot. szkoły w Buczu w
zadawalają całe środowisko Bucza.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jadownikach w imieniu swoim jak i Dyrektor SP
nr 2 w Jadownikach Tomasz Wietecha poinformował - skoro tak się stało,
cieszy go, że z propozycji jakie przedstawił pan naczelnik nie ma likwidacji żadnej
szkoły podstawowej. Cieszy go to bardzo i ma nadzieję, że zwalniani nauczyciele
naszych gimnazjów znajdą pracę w szkołach podstawowych, które powstaną w
nowym ośmioklasowym stanie.
Dyrektor PSP w Mokrzyskach Alicja Pikulska - przypomniała, że na początku
grudnia ub. roku zostało złożone pismo które dzisiaj pan przewodniczący
przypomniał i myśli, że środowisko Mokrzysk będzie z podjętych decyzji
zadowolone. Przekaże te wiadomości rodzicom i nauczycielom. Cieszy ją ta decyzja
bardzo ponieważ szkoła jest z tradycjami , oczekiwaliśmy takiego rozwiązania
dlatego jest wdzięczna panu naczelnikowi , przewodniczącemu i wszystkim
radnym. Oczekuje iż szkoła otrzyma wsparcie ponieważ od wielu lat zabiegamy o
inwestycje, remonty ponieważ budynek wymaga kapitalnego remontu i przy okazji
reformy oświaty będziemy zmuszeni do polepszenia bazy lokalowej naszego 70letniego budynku i liczy na to, że doczekamy się takiego wsparcia. Sprawuje już
funkcje dyrektora 10 lat, wiele udało się zrobić, poprawić stan budynku szkoły ,
polepszyć bazę lokalową , jednak ten budynek wymaga ogromnych nakładów
finansowych , ocieplenia, izolacji, wymiany co. dlatego przy tej okazji prosi o
przychylne spojrzenie na budynek szkoły w Mokrzyskach.

Dyrektor PSP w Szczepanowie Ewa Starsiak- środowisko Szczepanowa w
pełni satysfakcjonuje przedstawiony przez pana naczelnika projekt, nasza szkoła
ma bardzo dobre warunki lokalowe i mimo iż zostanie VII i VIII klasa nie będzie
dwuzmianowości. Zawsze była jedna zmiana mimo iż niekiedy były po 2 oddziały
klas VII i VIII. Brak jest jednak odpowiedniej bazy sportowej , jest piękne boisko,
które sezonowo w pełni spełnia nasze potrzeby jednak pełnowymiarowa sala
gimnastyczna byłaby szkole bardzo potrzeba. Kadra nauczycielska jest bardzo
dobrze wykształcona o czym świadczą bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez
naszych uczniów kiedy była ósma klasa jak i wówczas kiedy szkoła jest
sześcioklasowa tak, że pod tym względem na pewno sobie poradzimy. Jeśli chodzi
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o klasopracownie , wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej nie jest źle,
jednak jeśli chodzi o pracownie chemiczną to należy ja doposażyć.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Bogusław Biernat – z przedstawionego projektu
przez pana naczelnika wynika, że będzie reaktywowana PSP Nr 1. Przez wiele lat
funkcjonowania gimnazjum poprawiły się bardzo warunki lokalowe , szczególnie
baza dydaktyczna która jest na wysokim poziomie dlatego też budynek nadaje się
do kontynuacji nauki. Czekają nas pewne zmiany polegające na tym, że będą
oddziały klas siódmych jako te oddziały wyjściowe, co z jego punktu widzenia może
budzić pewne obawy w zakresie połączenia kadry nauczycielskiej. Jeśli miałoby to
być dopełnianie w zakresie umowy z karty nauczyciela i uzupełniania etatu to ma
to racje bytu, jeśli jednak byłyby to oddziały na sam wynajem pomieszczenia to
zarządzanie byłoby utrudnione. Myśli jednak, że
jest to zrealizowania i
porozumienia się z panią dyrektor , zaproponował wniosek by klasy czwarte SP nr 3
przenieść do istniejącego budynku PG przy reaktywowaniu szkoły podstawowej nr
1, tak by kadra nauczycielska od początku tego etapu nauczania była ze szkoły
gimnazjalnej. Był też projekt przedszkola, rozumie że tej propozycji już nie ma, to
wykorzystując maksymalnie pomieszczenia w szkole można byłoby oprócz tych
klas siódmych i ósmych, klas pierwszych i zerowych dodatkowo próbować
przenieść część klas czwartych.

Dyrektor PSP nr 1 w Jadownikach Zenon Kubala- oczekiwania rodziców jak i
nauczycieli są zupełnie inne niż przedstawione tutaj propozycje co do reformy
oświaty. Rodzicom, uczniom którzy z radością przychodzą do szkoły , którzy czują
się bezpiecznie, którzy od tych 11 lat mają naprawdę
doskonałe warunki do
pobytu , wychowania, edukacji w bardzo starym budynku bo budowanym w latach
trzydziestych ubiegłego wieku. Przeprowadziliśmy szereg remontów budynku
oświetlenia – wymianę instalacji elektrycznej, wszystkich okien w szkole , jest
wykonane centralne ogrzewanie , obecnie będziemy podłączeni do kanalizacji
wręcz warunki mamy idealne. Mamy jednak niepełnowymiarową salę gimnastyczną
ale jest ona dość duża liczy około 180m2 powierzchni. Klasy są dość liczne
ponieważ w ostatnich latach nigdy nie było mniej niż 28 -30 dzieci w oddziale.
W ostatnim czasie czynione były starania powiększenia placówki o oddziały
przedszkolne, ale po wizycie przedstawiciela straży pożarnej okazało się, że nie
możemy powiększyć bazy lokalowej ponieważ nie są spełnione wymagania. Od 11
lat składa pisma by mieszkanie służbowe w PSP nr 1 w Jadownikach zamienić na
oddział dla dzieci zerowych ponieważ jest wyjście na zewnątrz , na ogród, na plac
zabaw i byłyby fantastyczne warunki. Zdaje sobie sprawę, że nie da się tak nagle
dokonać eksmisji i przydzielić lokal mieszkalny dla tego najemcy gdzie na dzień
dzisiejszy jest tam zameldowane 3 osoby , ale starania o to odbywają się od 11 lat.
Nie mamy pomocy dydaktycznych z chemii, fizyki bo przekazaliśmy je do
gimnazjów kiedy uznaliśmy, że nie będą nam potrzebne , ale jeśli chodzi o ilość
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pomieszczeń i kadrę nauczycielską jesteśmy przygotowani do tego by istniała ta
szkoła jako ośmioklasowa. Nigdy nie był przeciwny gimnazjom, ale był przeciwny
wywożeniu dzieci do innych miejscowości , gimnazja były dobrym rozwiązaniem,
ale dzieci powinny zostawać w tych budynkach gdzie wcześniej chodziły do ósmej
klasy. Gdyby takie rozwiązania wówczas przyjęto to dzisiaj nie trzeba byłoby się
zastanawiać co w dalszym ciągu robić. Opinia jego to najważniejsze dobro dziecka ,
nie traktujmy dzieci przedmiotowo tylko podmiotowo, gdyby nie te dzieci to nie
byłoby systemu edukacji , nauczycieli , a przede wszystkim jest bezpośredni
kontakt z rodzicem, który w ciągu 5 minut jest w szkole. Jeśli potrzeba lekarza już
mamy wspólną procedurę działania, jeśli dzieci będą wywiezione do innych
miejscowości to ten czas znacznie się wydłuży. Czy nie lepiej środki zabezpieczone
na dowóz dzieci przeznaczyć na wyposażenie klasopracowni?, a też nie sądzi by
tych doświadczeń z chemii i fizyki było aż tyle, że musimy mieć genialne
klasopracownie, kilkanaście pomocy naukowych jak najbardziej spełni oczekiwania
programowe. Podkreśla, że oczekiwania nauczycieli , rodziców i uczniów są takie
by w Jadownikach w szkole nr 1 była szkoła ośmioklasowa.
Przewodniczący
komisji Bogusław Babicz wysłuchaliśmy stanowisk
dyrektorów szkół, jak widać z wypowiedzi dyrektorów, którzy reprezentują również
stanowisko rodziców , że mają warunki do tego by szkoły ośmioklasowe w każdej
miejscowości funkcjonowały. Jednoznacznie wynika z tego, iż nie akceptują
dyrektorzy propozycji dyskutowanych na zespole dyrektorów przedstawionych
przez panią dyrektor Wójciak. Jest to pewna wskazówka dla naszej komisji jak
powinniśmy dalej pracować. Oddał głos w dyskusji rodzicom obecnym na Sali.

Głos zabrała Przedstawicielka Rady Rodziców PSP nr 1 w Jadownikach
Anna Kraj – na początku swojej wypowiedzi zadała pytanie Panu naczelnikowi
Wydziału EKiS bo nie wie, czy jest taka „nie kumata”, albo pan naczelnik robi z nas
rodziców „nie kumatych” bo twierdzi , że dwie szkoły i tak jedną z nich się
zamknie. Pyta co daje przeniesienie V,VI,VII i kiedyś VIII klas na dół do pana
Tomasza Wietechy gdzie i tak będą dwie szkoły i musicie utrzymywać te dwie
szkoły. Nie rozumie tego co mówił pan naczelnik dlatego prosi o wyjaśnienie. Dziwi
się, gdzie nasi radni ,pan naczelnik, pan burmistrz mają głowy – jest to szkoła stu
letnia i wy chcecie okroić szkołę, która ma 100 lat bo np. gimnazjum w
Jadownikach ma być zamknięte, to kosztem Pana Tomasza Wietechy. Pan Tomasz
Wietecha sobie stołeczek musi zapewnić, więc zlikwidować jedynkę , bo co nikt się
nie odezwie?, nie ma takiej opcji. Rodzice są za tym, że ma być system
ośmioklasowy. Pan Tomasz Wietecha doskonale o tym wie bo chodził do tej szkoły
i wie, że zawsze był system ośmioklasowy. Sama też chodziła do tej szkoły ,
rodzice również i było osiem klas po dwa oddziały plus do tego dwie zerówki , w
sumie było 18 klas. W jednej klasie było około 25 osób , w sumie w dwóch
oddziałach było około 50 osób i wszyscy się pomieścili i szkoły nie okrojono,
poszerzono jedynie o sekretariat w pomieszczeniach gdzie kiedyś mieszkał
PROTOKÓŁ NR 1/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI OKIS RM W BRZESKU ,ODBYTYM W DNIU 10 STYCZNIA 2017 R.

MK/MK

S t r o n a | 11

poprzedni dyrektor. Nie rozumie o co w ogóle jest tutaj jakieś „ halo”, dla niej
niepotrzebne jest to zebranie. Zawsze były dwie szkoły, opłacało się. a teraz nagle
się nie opłaca – przedstawiła jaka sytuacja występuje w szkołach w ościennych
gminach gdzie klasy są łączone i to się im opłaca bo są inni rządzący. Tam nikt
pod nikim dołków nie kopie bo trzeba tu zamknąć kosztem czegoś, nie ma takiej
opcji. Co będzie z dowozem, dzieci spod Bocheńca będą jeździć na dół do szkoły?,
miał być dowóz za darmo do gimnazjum, a płaci się 30 złotych , a dzieci
„ zapierniczają” na nogach bo im wiecznie nie pasuje BUS, wiecznie są jakieś
problemy i rodzice piszą zwolnienia dla nauczycieli by ich wcześniej wypuszczali bo
nie mogą zdążyć na BUSA, a tutaj bus jedzie pod Bocheniec i dzieci sobie jadą. To
co jest debatowane jest dla niej porażką. Nigdy nie była przeciwko gimnazjom, ale
należało je otworzyć przy każdej szkole podstawowej tak jak jest to w Gminie
Czchów. Każda jedna podstawówka ma przy sobie gimnazjum, tam dzieci nie
mieszają się w tym motłochu tak jak jest u nas w gimnazjum w dwójce, jest
zganianina wszystkich dzieci. Może będzie wulgarna ale jako przykład powie słowa
ucznia , który chodzi do klasy czwartej, bardzo za te słowa przeprasza , ale tak
powiedział do swojej mamy. Genialny pomysł połączenia klasy IV,V i VI z
gimnazjalistami , dryblasami gdzie matka mówi do syna by coś zrobił , a on
odpowiedział „sp……………..”i pyta się go” gdzieś ty się tego nauczył”odpowiedział „ od gimnazjalistów”. Rewelacyjny pomysł , przeprasza za wulgaryzm
ale to jest właśnie to co się dzieje w gimnazjum. Widziała, że pan burmistrz był w
szkole w Lewniowej gdzie tak wójt jak i rodzice dążyli do tego by zostało otwarte
gimnazjum przy tej szkole. Dwa lata oddział istnieje , dlaczego się inwestuje w
jedna szkołę, a w inne nie. Co zostało zrobione w SP nr 1 , wymieniono okna to jest
podstawa, ile prosimy się o izolacje fundamentów , parking ?,nigdy nie ma
pieniędzy, przecież rodzice tego nie będą fundować , jeśli tak to sprywatyzujmy
szkołę i będzie utrzymana przez rodziców skoro gmina nie ma pieniędzy. Dziwi się
Panu Burmistrzowi bo też jest z Jadownik i powinien rękami i nogami bronić każdej
jednej szkoły .Wójt w Gnojniku nigdy by nie pozwolił na to by jakąkolwiek szkołę
zamknięto , pan burmistrz został wybrany przez Jadowniki i dziwi się, że pozwala
na takie rzeczy. Pan Wietecha jeśli traci gimnazjum to trudno niech zejdzie na
stanowisko nauczyciela nie musi być dyrektorem, trudno takie są czasy. Dawniej
nie było gimnazjum , wszyscy się pomieściliśmy i było dobrze, było więcej dzieci , a
wy mówicie państwo , że to robicie dla dobra dzieci , jakie to dobro dzieci by z
Bocheńca chodziły na dół do szkoły. Jest matką pracującą i nie ma możliwości
odbioru dziecka osobiście ze szkoły – jest to porażka , to spotkanie dzisiejsze nie
powinno mieć miejsca. Pani premier również mówiła, że każda szkoła ma się
utrzymać. Zamykacie gimnazjum bo chcecie by budynek który wybudowaliście się
utrzymał to zamykacie inne szkoły?. Teraz zabieracie nam V,VI i VII klasy , a w roku
przyszłym powiecie, że na 30 dzieci się nie opłaca i całkiem szkołę zamknięcie. Nie
ma takiej opcji, my rodzice nie zgadzamy się na to byście nam przenieśli dzieci na
dół do szkoły , bo my się musimy zgodzić na dojazd dzieci do szkoły – nie ma takiej
ustawy byście decydowali o naszych dzieciach, my rodzice mamy o tym
zadecydować. Nie godzimy się , jeżeli trzeba będzie to nawet do samej premier
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zadzwoni, jej to nie interesuje. Postawa rodziców jest na nie i chyba ze złymi
ludźmi zadarliście bo dobrze wiecie, że Jadowniki trzymają się razem i nie
pozwolimy naszym dzieciom pójść do szkoły. Pan naczelnik mówił, że to był jego
pomysł to jakim prawem pan decyduje o losach naszych dzieci?, może trochę
pokory.
Przewodniczący Bogusław Babicz – zwrócił się z prośbą do przedmówczyni by
poskramiać emocje w swoich wypowiedziach. Prosi by nie obrażać i nie używać
obraźliwych słów. Też jest rodzicem i to jak mówią dzieci to jest „zasługa
rodziców”.
Pani Anna Kraj – dopowiedziała, że nikogo nie obraziła zacytowała przysłowie
” z kim przestajesz takim się stajesz”.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców PSP w Sterkowcu Marek
Zachara - to co zostało tutaj przedstawione na temat projektu oświaty , reformy i
sieci szkół jest dla Sterkowca nie do przyjęcia i wręcz skandaliczne. Nie zgadzamy
się na żadne uszczuplenie szkoły podstawowej. Jest to robione wbrew rodzicom,
mieszkańcom i dzieciom. Nie ma tutaj dobra dzieci. Dobro dzieci zostało
zlekceważone i zdeptane. Szkoła w Sterkowcu jest szkołą profesjonalną
posiadającą zaplecze do realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych łącznie z salą
gimnastyczną. Intencją reformy oświaty jest i będzie by tam gdzie są szkoły
sześcioklasowe powstały szkoły ośmioklasowe i od tego nie ma odstępstwa, co jest
manipulowaniem przy reformie oświaty na co my rodzice i mieszkańcy nie
pozwolimy na to. Jako Rada Rodziców skierowaliśmy szereg pism , które znalazły
zrozumienie –przedstawił do kogo pisma zostały wysłane . W dniu wczorajszym
rozmawiał telefonicznie z Panem Kaczyńskim , który kazał przekazać jasno i
wyraźnie wszystkim radnym PIS , że nie ma zgody PIS na jakiekolwiek
manipulowanie. Przeprowadził również rozmowę z Panią Kurator , która z
dezaprobatą wypowiedziała się na temat przedstawionego projektu przez Gminę
Brzesko. Uważa, że dla dobra dzieci, mieszkańców , gmina powinna doposażyć
istniejące szkoły podstawowe. Z dyskusji wynika, że w innych szkołach są o wiele
ważniejsze problemy niż ma szkoła w Sterkowcu, łącznie z potrzebą remontu i
odnowy budynku. My takich problemów nie mamy ale uważa, że wszędzie szkoły
powinny być ośmioklasowe bez wyjątku. Taniej jest dowiezienie dziecka do szkoły
w swoim środowisku niż zawozić do obcych szkół. Podstawowym kapitałem są
dzieci i nauczyciel jest dla dziecka, a nie dziecko dla nauczyciela to on ma dojechać
i lekcje poprowadzić. Kiedyś chodziliśmy do szkół ośmioklasowych, były to szkoły
profesjonalne i takie są również szkoły sześcioklasowe. To, że w danej
miejscowości jest troje dzieci w klasie , a w innych szkołach, których nie brakuje w
Małopolsce w klasie jest sześcioro dzieci to tam radni jakoś podjęli decyzję, że
szkoły powinny być ośmioklasowe. Rozmawiał również z niektórymi posłami z
podkarpacia gdzie jest jeszcze gorsza sytuacja bo szkoły liczą po 25 dzieci i nikt
tam nie myśli o ich zamykaniu , czy przekształcaniu. Padły tutaj pewne informacje,
którymi jest zaskoczony, a my rodzice powinniśmy o tym wiedzieć z
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wyprzedzeniem już w listopadzie i grudniu , ukrywano te informacje co jest rzeczą
niedopuszczalną, manipulacyjną , z granicy kodeksu karnego by nie można było
tych informacji przedstawić dyrektorom, kadrze pedagogicznej i rodzicom z
odpowiednim wyprzedzeniem. Niepotrzebna komisja
pracująca od października
są to pieniądze wyrzucone w błoto bo jest tylko kwestia uruchomienia 8 klas.
Należy się liczyć z tym ,że mieszkańcy Sterkowca przy poparciu środowiska PIS
nawet będą okupować UM po to by szkoła była ośmioklasowa. Nie będzie żadnych
ustępstw szkoła musi być ośmioklasowa i nie będzie wypracowanego kompromisu.
Sam mieszkając w Jadownikach posyła dziecko do szkoły w Sterkowcu , czy
posyłałby dziecko do szkoły, która nie spełnia wymagań? , czy jest nie
przygotowana – nie .Szkoła jest profesjonalna , spełnia wymagania , wymagania
lokalowe i nie powinniśmy się kierować tylko wzrostem, czy spadkiem ur. dzieci w
danej miejscowości bo to jest bardzo wtórne. Dobry menadżer i dobry gospodarz
gminy ściągnie nawet dzieci z sąsiednich miejscowości – podał na przykładzie
szkoły w Sterkowcu gdzie chodzą dzieci z innych miejscowości, czy ktoś by posyłał
dzieci do nieprzygotowanej szkoły, chyba nie. Rada Rodziców nie pozwoli na to by
były jakiekolwiek tutaj manipulacje. Jest zaskoczony faktem, że 20 grudnia
wpłynęło pismo do UM i w tym dniu odbywało się posiedzenie komisji oświaty , jak
taki projekt mógł przejść przez komisję , żaden projekt nie powinien być
procedowany przed konsultacjami z rodzicami i radni powinni być przeciw temu
projektowi. Radni nie powinni poprzeć żadnego z wariantów. W sensie
ekonomicznym można o tym dyskutować, ale w sensie wychowawczym gdzie
szkoła jest nośnikiem wychowania w ogóle nie powinniśmy dyskutować o wielkości
środków na utrzymanie bo pieniądze na utrzymanie szkoły w Sterkowcu są
znikome. Oświata nie jest głównym obciążeniem dla budżetu gminy bo gmina
otrzymuje subwencje i może wystąpić również o kredyty. Szkoła musi być bliżej
rodzica , dziecka i środowiska lokalnego, dlatego gdyż szkoły też są nośnikiem
lokalnej kultury. Dzisiaj utworzymy cztery klasy w Sterkowcu lub w Jadownikach, a
jutro zgodnie ze słynną propozycją firmy Vulcan , kiedyś niedorzeczną będziemy
dyskutować jak prywatyzować i ograniczać klasy w innych miejscowościach. Na
takie coś się nie godzimy i osobiście będzie rozmawiał na ten temat na różnych
szczeblach by to zablokować. Przytoczył zapisy ustawy dot. szkół , jest za tym by
szkoły były podległe rządowi , a nie samorządowi, by szkoły podlegały kuratorium,
we wszystkich gminach. Jeśli chodzi o szkoły to by w danej szkole były remonty i
dzieci to należy wcześniej reagować, po to są szefowie i po to biorą za to
pieniądze by działali na rzecz lokalnego środowiska. W Sterkowcu będzie pierwsza
klasa pomimo tego ,że w klasie zerowej może być dwójka dzieci ponieważ są
sąsiednie miejscowości jak Wokowice i Łęki , Maszkienice i Bielcza skąd możemy te
dzieci ściągnąć. Jeśli będzie przychylność pana burmistrza to również dyrektorzy
szkół zostaną zobligowani do tego. Pan przewodniczący jako członek PIS będzie
wiedział jak głosować , apeluje do radnych PIS o głosowanie zgodnie z wolą
rodziców , dzieci i nauczycieli , wolą prezydenta, premiera , PIS ,by w końcu to
dobre państwo nastąpiło również na szczeblu lokalnym. Wykorzystamy wszystkie
możliwości by szkoła była ośmioklasowa. Powiedział to do czego został
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zobligowany przez rodziców i większość mieszkańców 99,0%. Prosi o dalsze prace
idące w kierunku 8 klasowej szkoły we wszystkich miejscowościach Sterkowiec,
Jadowniki i nie ma tutaj od tego odwołania.
Przewodniczący Bogusław Babicz – odniósł się do wypowiedzi jw. zgadza się w
kwestii, że nadrzędnym dobrem tej reformy powinno być dobro dzieci i dzieci
stanowią podstawę społeczności szkolnej. Jest zwolennikiem tego by problemy
gminy rozstrzygać na własnym podwórku i nie ma co zaprzątać głowy Prezesowi
Kaczyńskiemu tym co się dzieje w Brzesku, bo władze Brzeska , społeczność i
samorząd Brzeska jego mieszkańcy są bardziej przygotowani do tego by
podejmować decyzje co do naszego systemu niż w Warszawie. Uważa, że tutaj
winniśmy decydować o naszych sprawach. Nie wie dlaczego pan uważa, że komisja
nie ma sensu procedować skoro ma pan tutaj możliwość wypowiadania się , taką
możliwość stworzyliśmy rodzicom , dyrektorom szkół bo są spotkaniach w
szkołach. Jeśli chodzi o procedurę i uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkolnych do nowego ustroju szkolnego będą podejmowane w myśl zapisów
ustawy w dwustopniowej procedurze - ( przytoczył treść zapisów z ustawy).Projekt
tej uchwały zostanie przedstawiony do zaopiniowania do organizacji związkowych
działających na terenie gminy i wówczas zostanie podany do publicznej dyskusji.
Swoimi działaniami znacznie wyprzedzamy te zaplanowane działania ponieważ w
gminie podjęliśmy już działania związane z upublicznieniem spraw związanych z
reformą dużo wcześniej. Już w miesiącu listopadzie został przez pana burmistrza
powołany zespół w skład którego wchodzą radni , przedstawiciele UM i dyrektorzy
szkół i ta dyskusja już się toczy. Nie można nam zarzucać iż chcemy coś zrobić po
kryjomu ponieważ te wszystkie działania podejmujemy jawnie i publicznie, toczy
się również w Internecie szeroka dyskusja. Nie można nam zarzucać, że coś robimy
potajemnie, bo wychodzimy do państwa i zapraszamy i jesteśmy gotowi na
dyskusję. Są to dzisiaj dopiero wstępne rozmowy.
Głos zabrał rodzic ucznia klasy V PSP nr 3 w Brzesku Pan Sambor –
nawiązał do problemu dot. obecnych klas piątych i szóstych. Po przez
wprowadzenie reformy nastąpi skrócenie ich nauki w zakresie języka polskiego,
matematyki i przyrody. Warto się nad tym skupić ponieważ przygotowanie dzieci w
niektórych przedmiotach będzie okrojone, dodając do tego migrujących
nauczycieli, ma tutaj na myśli SP nr 3 i 1 będzie to utrudnione by te dzieci
nadrobiły jeszcze ten dodatkowy rok przed liceum. Dobrym pomysłem byłoby
wykorzystanie nauczycieli gimnazjum, którzy będą mieli teraz mniej zajęć do tego
by zorganizować tym dzieciom dodatkowe zajęcia, by im te szanse przed liceum
wyrównać. Na tym należałoby się skupić bo to jest bardzo istotne. Ponadto zapytał
czy są możliwości by przed zebraniem w dniu 18 stycznia br. ktoś z władz miasta
omówił krótko z klasami od IV-VI proponowane zmiany.
Radny Bogusław Babicz
potwierdził że w dniu 18 stycznia br. przed
planowanym zebraniem zostaną przedstawione proponowane zmiany.
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Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi Marka Zachary , jako
przewodniczący Klubu Radnych PIS informuje, że członkowie Klubu PIS wiedzą jak
mają postępować i nie należy im wskazywać drogi którą mamy dążyć żeby by
ustawa , którą wprowadził PIS, a z którą się zgadzamy była wdrażana w dobry
sposób. Większość obecnych tutaj mieszkanek Jadownik przybyło na obrady komisji
ponieważ sam je zachęcał do obecności w dniu dzisiejszym po to by uzyskać
dodatkowe informacje. Chcemy by informacje zostały dokładnie przekazane , jako
przykład
radny podał zamieszczenie błędnych informacji na stronie moje
brzesko.pl dot. przeniesienia przedszkola w Jadownikach do SP nr 3 . Należy to
odpowiednio czytać, miało być, że będą uruchomione ewentualnie trzy oddziały
przedszkolne, a nie że będzie to szkoła Nr 3 , mówi ewentualnie bo jest to projekt.
Pan Zachara wspomniał, że przy procedowaniu tych dwóch propozycji nie
powinniśmy zabierać głosu i być przeciwni. Sam nie zabrał głosu w tych dwóch
przypadkach ponieważ uważał, że należą się konsultacje z rodzicami i bez
konsultacji z rodzicami nie zrobi nic i takie było jego zdanie. Takie było również
zdanie pana burmistrza , pana naczelnika i pana przewodniczącego, że będziemy
się z rodzicami spotykać. Są to propozycje do opracowania i takie było stanowisko ,
było również i takie stanowisko by cokolwiek mówić przed bo jakie mogą być
informacje jeśli do końca nic nie wiemy. Należy się spotykać i na ten temat
rozmawiać. Pan Zachara mówił o profesjonalności SP w Sterkowcu, czemu nie
zaprzecza i ma nadzieję , że tym samym nie ujmuje innym szkołom np. w
Jadownikach gdzie pan mieszka i szkoda, że patriotyzm lokalny nie pozwala panu
posłać dzieci do szkoły do Jadownik, bo też to byłoby wskazane w tym wypadku.
Należy powściągnąć emocje nikt nie zrobi nic przeciwko , nawet pani która dała
nam wskazówki jak jest w Czchowie, może tam pani mieszka i jest jej tam bliżej.
Jako sołtys wsi bardzo prosi by pani nie dzieliła naszej miejscowości, bo nasza
miejscowość nie dzieli się na północ i na południe i wycieczki do dyrektora
gimnazjum, czy do innej szkoły są nie na miejscu bo my w Jadownikach się nie
dzielimy. Chciałby uspokoić rodziców z Jadownik tak jak im to powiedział, nic bez
państwa się nie stanie , jednak jako radny i sołtys tej miejscowości ma tylko jedną
do wszystkich prośbę , chciałbym by wszystkie obiektywne informacje trafiły do
wszystkich rodziców i to wy zadecydujecie , a on sam zagłosuje za waszą
większością. Podał przykład przeniesienia przedszkola w Jadownikach z ulicy
Wschodniej do zespołu Szkół w Jadownikach gdzie były obawy rodziców jak
również obsługi, kadry pedagogicznej co do tego pomysłu, czy zachowają pracę.
Na dzień dzisiejszy została tam jeszcze przyjęta jedna osoba i zapytajcie jak to
wygląda. Mówi to tylko dlatego, że daleko jeszcze do decyzji więc powściągnijmy
emocje i wybierzmy to co jest najlepsze dla naszych dzieci , ale nie mówiąc nam o
strukturach, że chcemy źle bo naprawdę obrażacie w ten sposób innych w tym
również mnie. Jestem do pewnych rzeczy przekonany i tak powiedziałem ,
spotkamy się i wówczas porozmawiamy tylko by wszystkie informacje dotarły. Jeśli
chodzi o przedstawione tutaj propozycje przez pana naczelnika ,również na odbytej
komisji jak i zespole było zgłoszonych kilka uwag. Na te uwagi nie było konkretnych
odpowiedzi min. dot. np. odzyskania mieszkania służbowego , przeniesienia
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oddziałów przedszkolnych , nie wiemy czy uda nam się to wszystko zrobić, nie
możemy dzisiaj wszystkiego potępiać i mówić, że wszystko jest źle, my nad tym
pracujemy , zróbmy tak przy okazji tej reformy to co jest najlepsze dla naszych
dzieci, a wy państwo to ocenicie tylko chciałby by rodzice mieli wszystkie
informacje. Jeśli będzie takie życzenie to się zapewne spotkamy , powinno być
zebranie w szkole podstawowej w Jadownikach ze wszystkimi rodzicami z udziałem
burmistrza , naczelnika , osobiście bardzo chętnie w takim spotkaniu będzie
również uczestniczył.

Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk – ustosunkował się do przedstawionych
kwestii dot. min. kwestii procedowania uważa, że nie ma tutaj żadnej złej woli i
niedociągnięć, że to co jest wykonywane od strony pana burmistrza , czy też
organów RM to procedura jest dochowana i staramy się to zrobić jak najbardziej
prawidłowo i brak jest niedociągnięć. Jeśli chodzi o przedstawioną koncepcję
reformy widać tutaj zmiany. Na sesji w dniu 28 grudnia w sprawozdaniu było
wskazane, że będzie szkoła filialna w Sterkowcu przy PSP w Szczepanowie , dalsza
dyskusja w której również uczestniczył zapewne miała wpływ na to, że ta zmiana
koncepcji się dokonała. Podobna sytuacja miała miejsce w PSP nr 1 w Jadownikach
gdzie miała być 4 klasowa filia szkoły, jest obecnie proponowana szkoła odrębna w
klasach 1-4. W przypadku SP nr 3 również nastąpiła zmiana obecne roczniki klas V i
VI miały być przeniesione do SP nr 1 , a dzisiaj ma to być na zasadzie użyczenia
pomieszczeń dla SP nr 3. Te propozycje zostały w ostatnim czasie zmienione i
skorygowane. Stanowisko rodziców SP w Sterkowcu i SP nr 1 w Jadownikach jest
takie, że na zmienioną koncepcje nie ma zgody i przyjmuje to do wiadomości.
Następnie przewodniczący odniósł się do koncepcji przedstawionej przez
naczelnika. Prawdą jest, że wczoraj odbyło się prezydium RR przy SP nr 3 w
Brzesku i rodzice wstępnie pozytywnie zaopiniowali możliwość prowadzenia zajęć
dla klas VII-VIII w budynku PS Nr 1 w Brzesku. Ma to być przedyskutowane na
zebraniach klasowych i w dniu 18 stycznia ma być przedstawiona ostateczna
odpowiedź. Brał udział w tym spotkaniu , ma swoje zdanie na ten temat , które jest
nieco odmienne od tego co zostało zaprezentowane. Ma ucznia w klasie IV SP nr 3
i nie podoba mu się pomysł by obecne klasy IV były przenoszone do SP nr 1 , jako
rodzicowi to się nie podoba. Jeśli jest wstępna wola rodziców , dobra propozycja by
jeszcze pewne informacje uzupełnić to uważa, że jeśli będziemy chcieli czego za
dużo , a rodzice zorientują się, że te przenosiny będą niosły za sobą pewne
niedogodności to różnie może być . Jest wybudowana piękna hala sportowa , dzieci
ćwiczą i przyzwyczaiły się do tego, padają pytania gdzie dzieci będą miały zajęcia z
wf. ponieważ dzieci w klasach IV-VIII są w fazie rozwoju i potrzebują dobrych
warunków do wychowania fizycznego. Trudno sobie wyobrazić by ta młodzież
zmieściła się na Sali gimnastycznej w SP nr 1. Gdzie te lekcje wf. będą się
odbywać na starej hali, czy też w nowej hali. Padło pytanie o dowóz dzieci bo jest
część dzieci z nowego projektowanego obwodu z dalszych części Słotwiny , która
jest przypisana do SP Nr 3 , pytanie czy te dzieci będą miały zapewniony dowóz lub
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nie. Są to nowe sprawy i może rodzice tak do końca nie są tego świadomi. Sal jest
mało, może należałoby się zastanowić , czy nie lepiej byłoby zacząć już od tych
klas młodszych te zmiany pierwszych klas , zaproponować to rodzicom i jeśli
wyrażą zgodę to tak zrobić. Mówimy tu o czasowości gdzie na początku mówiono o
dwóch latach ale wczoraj z dyskusji wynikło, że może to być nawet sześć lat. Na
najbliższym zebraniu rodzice ostatecznie wypowiedzą się w tej kwestii. Co będzie w
sytuacji kiedy np. po jednej klasie z danego rocznika rodzice nie wyrażą zgody na
przeniesienie dzieci do SP nr 1 należy i to mieć na uwadze . Układ klas I-VIII kiedyś
się sprawdzało teraz należy kwestie organizacyjne bardziej dopracować.
Jeśli chodzi o szkołę w Sterkowcu, jeśli zdanie rodziców się nie zmieni to
uważa, że powinna powstać szkoła 1-8, mimo iż w klasie szóstej jest troje dzieci.
Mimo tego, że ten jeden rocznik ma mało dzieci to szkoła jest tworzona na lata
przyszłe , a nie tylko dla tego jednego rocznika. To, że w klasie szóstej jest troje
dzieci to jest efekt różnych gierek, które się tam rozgrywały, również jest to wina
samorządu który od 1999 roku tą szkołę traktował po macoszemu. Ta szkoła
zawsze była traktowana pod takim kątem, że być może kiedyś się ją zlikwiduje. Był
temu przeciwny, powtarza to i uważa, że należy tej szkole dać szanse. Zmieniona
ustawa mówi o tym, że klasę pierwszą można utworzyć jak jest 8 dzieci na
terenach wiejskich i 12 w mieście. Jeżeli z obwodu w Sterkowcu jest dwoje dzieci w
oddziale zerowym to z przyczyn ustawowych klasa pierwsza automatycznie się nie
uruchomi. W gestii środowiska lokalnego Sterkowca oraz pani dyrektor jest by te
dzieci pozyskać. Jeśli tak nie będzie to sprawa sama się ureguluje bez naszego
udziału i to rozwiązanie jest absolutnie sensowne. Było powiedziane w dyskusji
dlaczego Sterkowiec ma szanse – przypomniał dyskusję. Dla niego są to
wystarczające argumenty by szkole dać szanse. Ponadto na przykładzie SP w
Porębie Spytkowskiej wskazał, jest tam 5 klas bo wskutek braku dzieci nie została
uruchomiona klasa pierwsza , czy wobec tego mamy tam zrobić klasy 1-4 , nie, tam
będą klasy 1-8. Należy dać równość szans.
Podobna sytuacja panuje w Jadownikach Nr 1 , jeżeli rodzice się nie
zgadzają , gdzie dzieci w szkole jest dość dużo klasa 1-8 powinna funkcjonować i
mówi to na przykładzie własnych obserwacji poczynionych w ciągu 20 lat pracy w
samorządzie. Nieważne jaką opcję polityczną by reprezentował dzisiaj powiedziałby
to samo to co już powiedział, uważa że szkołom należy dać szanse bo kiedyś
funkcjonowały jako 1-8 , należy dopracować tylko w najbliższym czasie wszystkie
sprawy związane z wyposażeniem pracowni dydaktycznych. Bardzo mu się podoba
pomysł pani dyrektor gimnazjum nr 2 dot. wygaszania gimnazjum poprzez
szkołę nr 2 – przedstawił dlaczego. Podoba mu się również pomysł pani dyrektor
utworzenia przedszkola w DL w Okocimiu bo są tam bardzo dobre warunki i byłoby
to z korzyścią dla dzieci.
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Radny Krzysztof Bogusz - zabrał głos w temacie propozycji jakie zostały
przedstawione w stosunku do PSP w Sterkowcu. Docenia wszelkie pomysły pod
adresem ewaluacji szkoły jednak wyrażając opinie rodziców oraz kadry i
pracowników SP w Sterkowcu wyrażamy opinię by szkoła była 8 klasowa. Szkoła od
wielu lat ma mniejszą przychylność w pewnych kręgach i dla niektórych osób jest
przeszkodą i nie uznają potrzeby jej istnienia. My jako mieszkańcy Sterkowca
uważamy, że szkoła jest jedną z najważniejszych instytucji dla naszej miejscowości.
Od kilku lat jest obserwowany rozwój Sterkowca pod względem demograficznym
ulega to poprawie, jednak tak jak w innych miejscowościach jest również migracja
ludności, co w przypadku Sterkowca jest to bardzo widoczne . Przedstawione
statystyki urodzeń dzieci też nie do końca są rzeczywiste, dot. głównie meldunku
osób, które mieszkają na terenie Sterkowca , a meldunek mają gdzie indziej. Ma
nadzieję, że Sterkowcu i w Jadownikach ponownie jak w SP nr 3 odbędzie się
zebranie z udziałem przedstawicieli urzędu i zostaną przedstawione propozycje tak
by rodzice mieli możliwość wypowiedzenia się bo to dotyczy całego społeczeństwa
Sterkowca. Osobiście stoi na stanowisku, że szkoła powinna być 8 klasowa i w
takiej formie funkcjonować.
Dyrektor Zespołu Szkół w Jadownikach Tomasz Wietecha – odniósł się do
wypowiedzi przedstawicielki Rady Rodziców w Jadownikach – nie wie czemu jego
osoba zawdzięcza w jej wypowiedzi tyle agresji, tyle niechęci bo spotykaliśmy się
wcześniej
raczej w przyjemnej atmosferze. Dyrektor przypomniał w jakich
emocjach powstawał Zespół Szkół w Jadownikach. Osobiście również miał obawy co
do powstającego zespołu, ale bardzo go zabolało to co pani wypowiadała w swoich
wypowiedziach. Pani dyrektor SP Nr 2 w Jadownikach mogłaby powiedzieć w jaki
sposób nasze obawy okazały się zupełnie bezpodstawne co do powołanego zespołu
szkół. Najlepszym tego przykładem jak dobrze układająca
się współpraca
pomiędzy SP , również klasami młodszymi które mieszczą się w gimnazjum jest
niedzielne przedstawienie Jasełek, gdzie udział brały dzieci od przedszkola po
szkołę podstawową i gimnazjum, co wskazało na nawiązaną współpracę, która
obecnie funkcjonuje. Dyrektor odniósł się do zorganizowanego dowozu dzieci do
zespołu szkół. Od lutego br. na pewno uda się sprawy z dowozem wyjaśnić do
końca w taki sposób by dzieci miały ten dowóz odpowiedni. Dyrektor poprosił o
zaproszenie na spotkanie w SP nr 1 bo chciałby usłyszeć ciepłe słowa od rodziców
SP nr 1 bo aż nie do uwierzenia było dla niego, że takie coś mogło się zdarzyć.
Pani Anna Kraj RR w Jadownikach – jak pamięta od września br. szkolnego było
bardzo dużo sprzeciwów aby nie łączyć szkoły podstawowej z gimnazjum póki
jeszcze to gimnazjum istnieje. Wie, że rodzice pisali petycje tylko, że mieli
powiedziane co będzie miało być zrobione to i tak zostanie zrobione, nie mieli
prawa głosu i nie mieli wyboru. Najbardziej dziwi ją to w stosunku do osoby
dyrektora , który był uczniem SP nr 1 , przy poświęceniu sztandaru twierdził, że
bardzo go to cieszy, a teraz robi pan wszystko by całkowicie zniszczyć tą szkołę,
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takie jest jej zdanie. Mówi to głośno, żadne z naszych rodziców nie puści dzieci do
pana dyrektora do szkoły. Mamy prawo wyboru, wybierzemy każdą inną szkołę
choćby nawet Sterkowiec, a nie puścimy na dół dzieci do szkoły. Jest to nasze
prawo.
Dyrektor Tomasz Wietecha – zapytał, czy może pani przedmówczyni wskazać
czym jest spowodowana jej niechęć i agresja w stosunku do jego osoby?.
Pani Anna Kraj – odpowiedziała, nie powinien pan nawet pomyśleć o tym by
nasze dzieci przenieść do pana szkoły, tym jest jej niechęć spowodowana do pana
dyrektora. Rząd dał nam prawo głosu jeśli chodzi o wysyłanie dzieci sześcioletnich
do szkoły i teraz również mamy prawo głosu, czy chcemy puścić nasze dzieci na
dół do szkoły , czy też nie. Mówi jeszcze raz nie i nie zgodzimy się na to.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz - stwierdził, że z odbytej dyskusji
wynika, że problem dotyczy SP nr 1 w Jadownikach i Sterkowca. Zwrócił się do
przedmówczyni , pismo jakie pani w dniu wczorajszym skierowała do komisji
oświaty i od rodziców zostało przez panią podpisane. Zapytał, czy ta sprawa była
dyskutowana na zebraniu rodziców w SP nr 1 w Jadownikach , ponieważ zgodnie z
tym co powiedział dzisiaj przewodniczący RM i to co odbyło się wczoraj w SP nr 3
na którym był obecny było grono 20 rodziców. Mimo tak licznego grona nie podjęto
wczoraj ostatecznej decyzji tylko sprawa będzie przedyskutowana na zebraniu
wszystkich rodziców klas IV,V i VI, i dopiero wówczas podejmiemy ostateczną
decyzję co do przeniesienia oddziałów wyniesionych klas VII i VIII do SP nr 1 w
Brzesku. Prosi by takie zebranie również odbyło się w SP nr 1 w Jadownikach. Wie
jak się odbywają zebrania rodziców, są przedstawiane różne propozycje i czasami
ciężko jest rodzicom dojść do jednoznacznego stanowiska. Z całym szacunkiem ale
pismo podpisała tylko pani, brak jest dołączonej listy rodziców jak to było np. w
przypadku szkoły w Sterkowcu. Prosi o zwołanie takiego zebrania i wówczas
przedstawiciel Urzędu przedstawi propozycje bo cały czas mówi, miejmy na
uwadze dobro dzieci bo możliwość uczenia się jeszcze w tej samej miejscowości w
której jest szkoła nie przesądza tak do końca o całym etapie edukacji, gdzie te
warunki są bardzo dobre. Nie chce wypowiadać się przeciwko żadnej ze szkół, ale
jako radni musimy patrzeć na całą gminę. Nam nie jest łatwo, nie wiemy jak jest w
innych gminach jak sobie z tym poradzili , ale czy idealny jest poziom nauczania
tam gdzie jest troje lub czworo dzieci w klasie?, zastanówcie się nad tym bo nikt
wam, ani naszym i waszym dzieciom krzywdy nie chce zrobić, tylko rozważcie to
jeszcze bez emocji, bo te emocje są czasem złym doradcą.
Pani Anna Kraj – odpowiedziała ,że pismo skierowane do komisji jest podpisane
tylko przez nią bo zbyt późno się dowiedziała, wszystko było potajemne, zebranie
będzie zwołane.
Pan Marek Zachara – przypomniał, że Polska jest od 2004 roku członkiem Unii
Europejskiej i my jako wyborcy mamy pełny obowiązek wymagać od radnych by
byli do naszej dyspozycji całą dobę. Uzasadnił swój wybór dlaczego posyła swoje
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dziecko do szkoły w Sterkowcu , każda wymieniona tutaj szkoła winna być szkołą 8
klasową i co do tego nie ma tutaj wątpliwości. Nieważne ile dzieci jest w klasie, te
klasy winny być zachowane, a nawet tak jak powiedział przewodniczący nawet
gdyby w klasie pierwszej brakło dzieci to wcale nie oznacza że szkoła jest
wygaszana tylko dalej kontynuujemy klasy 1-8. Ma nadzieję, że jeśli się wszyscy
postaramy, a głównie władze gminy , a mają ku temu instrumenty to dzieci są do
ściągnięcia, o to należy poprosić rodziców z sąsiednich miejscowości by przyszły
do naszych szkół. By nie było wątpliwości i by nie powstała jakaś manipulacja.
W Sterkowcu nie będzie żadnej zgody na wariant kompromisowy bo o tym nie ma
mowy. My reprezentujemy postawę propaństwową, prospołeczną i uważamy, że
nie tylko dla dzieci, ale dla dobra środowisk lokalnych szkoła musi funkcjonować.
Błędu Wokowic nie można popełnić. Jest to stanowcze nie, ponieważ dochodzi do
wypaczenia społecznego jeśli szkołę się likwiduje w danej miejscowości – na to nie
ma zgody. Jeśli ze strony państwa byłaby możliwość prowadzenia dalszych
konsultacji społecznych to jesteśmy otwarci ale stanowisko będzie jednoznaczne,
1-8 nie ma innej możliwości tym bardziej, że jest to miejscowość rozwojowa coraz
więcej przybywa mieszkańców. Zgodnie z ustawą o meldunku, ci co mieszkają w
Sterkowcu nie mają obowiązku meldunku w Sterkowcu. Nieważne gdzie by był
przewodniczącym RR również bezwzględnie broniłby szkoły, dzieci i pracowników,
na tym powinna polegać powinność prawdziwego szefa, bo taki winien być dobry
szef. Reprezentuje tutaj dzieci, rodziców , pracowników i mieszkańców, którzy
jednoznacznie twierdzą, że szkoła winna być 8 klasowa. Szkoła ma tradycje ale i
potężny potencjał intelektualny i bardzo dobre wyniki w nauczaniu.

Dyrektor PSP w Porębie Spytkowskiej Piotr Tota – wyjaśnił, dlaczego w
szkole brak jest klasy pierwszej, co nie jest efektem braku urodzeń tylko efektem
poprzedniej reformy wprowadzenia dzieci 6 letnich do szkoły, gdzie 17 dzieci
poszło jako 6 latki do klasy pierwszej , czworo dzieci zostało odroczonych i klasa
pierwsza nie została utworzona. Rocznikowo dzieci było 21.
Dyrektor PSP nr 3 Dorota Wójcik – odniosła się do wniosku dyrektora Biernata
by dzieci klas IV przenieść do szkoły nr 1 – taka dyskusja w ogóle nie wchodzi w
grę ponieważ rodzice z oporami opiniują wyniesienie klas VII i VIII więc na pewno
na klasę IV akceptacji nie będzie.
Dyrektor PSP nr 2 Urszula Białka – odniosła się do wniosku jaki przedstawiła
pani dyrektor Wójciak , należy się dobrze nad tym zastanowić bo ciągle tutaj pada
słowo dobro dziecka , a nie ekonomia , czy dobrem dziecka szkoły podstawowej nr
2 będzie jeśli od roku przyszłego wprowadzimy 3 oddziały zerowe i jeszcze
integracyjne to wkładanie do tego samego budynku klas gimnazjalnych nawet do
wygaszenia, czy to będzie właściwe. W momencie kiedy będą klasy VII i VIII to
będą to nasze dzieci, które uczymy i znamy i przed podjęciem takiego wniosku
dobrze by się zastanowiła.
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Dyrektor Elżbieta Wójciak poinformowała, że SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 zajmuje
kilka pawilonów, które można technicznie rozdzielić nauczanie przedszkolne i
nauczanie podstawowe , poza tym młodzież ze SP nr 2 będzie musiała korzystać z
pracowni które są w Gimnazjum Nr 2 my i tak się będziemy musieli mieszać to
będzie płynne przechodzenie dzieci. Jest to bardzo ważne ekonomiczne podejście
do tego jest za przyjęciem i przegłosowaniem tego wniosku.

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział na zapytania zadane w dyskusji dot:
 możliwości przeniesienia oddziału przedszkolnego w Okocimiu do budynku
Domu Ludowego – temat ten jest już analizowany , jeśli ten oddział zostanie
wyniesiony poza szkołę to diametralnie ulegną poprawie warunki uczniów w
szkole podstawowej;
 temat przedszkola w Jasieniu jest od kilu lat zgłaszany , jest tam jeden
oddział prowadzony przez siostry zakonne i z informacji jakie posiada, że w
najbliższym czasie to przedszkole będzie rozbudowywane , ponadto w
Jasieniu zostało również utworzone prywatne przedszkole przy głównej
drodze . Jeśli siostry będą rozbudowywać przedszkole wówczas
pozostaniemy tylko na oddziałach zerowych, które już funkcjonują;
 wniosek zgłoszony przez dyrektor PG nr 2 w Brzesku o włączeniu do SP nr 2
– na dzień dzisiejszy nie ma żadnej podjętej decyzji w tym temacie, jeśli
będzie miała zostać taka decyzja podjęta to nie będziemy jej pochopnie
podejmować, będziemy słuchać opinii dyrektorów jak również
przedstawicieli rady rodziców obu placówek by nie łączyć tego na siłę;
 Pani z Jadownik wymieniła wiele zapytań w dyskusji dot. szkoły Nr 1 która
byłaby ograniczona organizacyjnie w klasach 1-4. Szkoła taka jest placówką
samodzielną. Pierwsza propozycja wydziału szła w tym kierunku , że miała
być likwidacja szkoły przez utworzenie filii , obecna propozycja to oddzielna
szkoła podstawowa. Ponadto naczelnik omówił sprawy związane z dowozem
dzieci do szkół. Dyskutujemy, ponieważ najgorsze dla Jadownik jest to, że są
dwie placówki szkolne w jednej miejscowości. Gdyby był mieszkańcem
Jadownik to żal by mu było by nowy , piękny wybudowany obiekt stał pusty
a wszystko zdąża do tego , że w chwili kiedy budynek gimnazjum w
Jadownikach opuści ostatni rocznik to 2/3 budynku zostanie puste
niezagospodarowane. Taki budynek nadal będziemy musieli utrzymywać,
jest on dobrze wyposażony i gdyby go porównać z budynkiem PSP nr 1 to
jest diametralna różnica jeśli chodzi o przestrzeń. Uczniowie na pewno by
mieli lepsze możliwości rozwoju. Naczelnik odniósł się do przedstawionego
przykładu zachowania się uczniów klas młodszych , którzy mają kontakt w
szkole z młodzieżą gimnazjalną. Musimy dbać również o dobro gminy,
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Gmina Brzesko jest jedną z nielicznych, która na pierwszym miejscu
postawiła na rozwój zdrowej oświaty, wyjaśnił dlaczego tak uważa. Ta
dyskusja po to rozpoczęła się wcześniej by rodzice z pewnymi zagadnieniami
się oswoili , by w swoich środowiskach dyskutowali. Jeśli będzie taka
potrzeba to spotkamy się z RR w poszczególnych szkołach i wyjaśnimy na
spokojnie. Jeśli ktoś będzie miał konkretne szczegółowe zapytania to
zaprasza do wydziału i na pewno udzieli szczegółowych wyjaśnień.
Po bardzo szerokiej dyskusji Przewodniczący komisji Bogusław Babicz
poddał pod głosowanie wnioski o treści:
1. Komisja wysłuchała oświadczeń i wniosków przedstawicieli rodziców oraz
dyrektorów szkół obecnych na posiedzeniu komisji odnośnie wariantu
projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w Gminie
Brzesko i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne zwołanie Zespołu ds.
Reformy Oświaty w Gminie Brzesko celem ustosunkowania się do wniosków
rodziców i dyrektorów szkół, przedstawionych na dzisiejszym posiedzeniu
komisji. Głosowano jednogłośnie

Propozycja wniosku nr 3 – dyskutowano:
Komisja postanawia prowadzić dalsze prace nad projektem uchwały w
sprawie nowej sieci szkół na bazie wariantu reformy oświaty w Gminie
Brzesko przedłożonego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.

Radny Jarosław Sorys zapytał do przedstawionego wniosku – nie ukrywa, że na
spotkaniach zespołu wstrzymywał się od poparcia takiego wniosku przed
konsultacjami z rodzicami. Jeśli mamy nadal pracować nad czymś to chciałby znać
zdanie lub decyzje rodziców tak jak powiedział wcześniej w szkole.
Radny Bogusław Babicz wyjaśnił, że ten wniosek ma prowadzić do tego byśmy
jednoznacznie pracowali nad jednym wariantem , jedną propozycją. Możemy dodać
do wniosku: „ biorąc pod uwagę wnioski zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu
komisji przez rodziców i dyrektorów szkół oraz ewentualne dalsze konsultacje z
rodzicami szkół „. Procedować będziemy nad jedną koncepcją ponieważ z opinii
dyrektorów szkół wynika jednoznacznie, że nikt nie chce dowożenia dzieci do
innych szkół.
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Po dalszej dyskusji wypracowano wniosek o treści:
Komisja postanawia prowadzić dalsze prace nad projektem uchwały w sprawie
nowej
sieci szkół na bazie wariantu reformy oświaty w Gminie Brzesko
przedłożonego przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu biorąc pod uwagę wnioski
zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu komisji przez rodziców i dyrektorów szkół
oraz ewentualne dalsze konsultacje z rodzicami szkół . Głosowano 5 za
0 przeciw, 2 wstrzymujące
Przewodniczący komisji Bogusław Babicz - podziękował wszystkim obecnym
na posiedzeniu komisji dyrektorom, rodzicom, radnym za udział w komisji i
dyskusję.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-12.30

Przewodniczący
Komisji
Kultury
i Sportu RM w Brzesku

Oświaty

mgr Bogusław Babicz

Protokołowała :Inspektor BRM w Brzesku Marta Kółkowska
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