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Protokół nr 42/2018 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu 

Protokół nr 51/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

  30 sierpnia 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 41/2018 z posiedzenie Komisji Oświaty i protokołu nr 50/2018 z 

posiedzenia Komisji Rodziny (posiedzenie wspólne). 

4. Ustalenie trasy objazdu placówek oświatowych.  

5. Wizytowanie placówek oświatowych w celu sprawdzenia stanu przygotowań do nowego 

roku szkolnego.  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 

pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Santok.  

7. Wolne wnioski i zapytania.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1 
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański o godz. 11

00 
dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Obie Komisje obradowały w 

pełnych składach osobowych. Spoza Komisji udział wzięli: Pani Kierownik CUW Dagmara 

Kowalicka-Szymczak. 

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Damian Kochmański zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Członkowie obu Komisji nie wnieśli sprzeciwu i w drodze głosowania wybrali Radnego Damiana 

Kochmańskiego na Przewodniczącego obrad Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz  Komisji ds. 

Rodziny i Bezpieczeństwa – jednogłośnie 6 głosami za. 

 

 

Ad 2. 
Przewodniczący Komisji zawnioskował o wykreślenie z porządku posiedzenia pkt 6 tj. 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, 

jak również nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.  

 

Komisja nie wniosła sprzeciwu. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
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2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 41/2018 z posiedzenie Komisji Oświaty i protokołu nr 50/2018 z 

posiedzenia Komisji Rodziny (posiedzenie wspólne). 

4. Ustalenie trasy objazdu placówek oświatowych.  

5. Wizytowanie placówek oświatowych w celu sprawdzenia stanu przygotowań do nowego roku 

szkolnego.  

6. Wolne wnioski i zapytania.  

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia po zmianach – 6 głosami za. 

 

Ad. 3 

Protokół nr 41/2018 z posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu przyjęto jednogłośnie – 5 

głosami za. 

 

Protokół nr 50/2018 z posiedzenia Komisji ds. Rodziny i bezpieczeństwa przyjęto jednogłośnie 

– 3 głosami za.  

 

Ad. 4 

Z uwagi na fakt,że przedmiotem niniejszego posiedzenia była ocena bieżącej sytuacji placówek 

oświatowych  na podstawie przeprowadzonej na ich terenie wizytacji Przewodniczący Komisji 

zaproponował trasę  ich objazdu proponując jej rozpoczeczęcie od placówek zarówno szkolnych jak 

i przedszkolnych położonych w miejscowosci  Wawrów, nastepnie w Janczewie, potem w Gralewie 

oraz w Santoku i zakończenie wizytą przeprowadzoną w przedszkolu i szkole, placówek  

położonych na terenie Lipek Wielkich, na co wyrazili zgodę wszyscy  członkowie Komisji. 

 

Wyjazd z Urzędu nastąpił o godz. 11
05

 

 

Ad.5 
W drodze przeprowadzonej  wizytacji w poszczególnych placówkach oświatowych  Komisja 

otrzymywała odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. Dyrektorzy placówek bądź  

upoważnieni pracownicy placówek szeroko omawiali zrealizowane w roku bieżącym przez 

placówki inwestycje jak również najbardziej nurtujące ich sprawy, a także poinformowali  

o bieżących potrzebach.  

 

Przedstawia się to nastepująco: 

 

Przedszkole w Wawrowie Oddział położony przy Sali wiejskiej  

Objazd rozpoczął się od wizyty w oddziale przedszkolnym wyodrębnionym z pomieszczeń przy 

Sali Wiejskiej w Wawrowie.  Komisja została oprowadzona przez jednego z pedagogów, który 

szczegółowo przedstawił zakres przeprowadzonych robót na potrzeby adaptacji pomieszczeń tj 

kuchni, WC dla przedszkolaków, WC dla nauczycieli, sali przedszkolnej oraz przedsionka. Poza 

koniecznością instalacji dodatkowych lamp, oddział jest w pełni przygotowany na otwarcie roku i 

przyjęcie 25 przedszkolaków w wieku 3 lat.   

 

Przedszkole w Wawrowie  

Drugą placówką jaka odwiedzili członkowie komisji było przedszkole w Wawrowie po której 

oprowadziła osoba aktualnie pełniąca obowiązki Dyrektora. Pani po. Dyrektor poinformowała, że 

łącznie przedszkole jest przygotowane na przyjęcie 76 przedszkolaków. Chwaliła współprace z 

rodzicami, która zaowocowała ich wsparciem finansowym w zakresie  poczynionych w przedszkolu 

remontów. Do najważniejszych należy zaliczyć zakup nowych wykładzin, dywanów oraz firan na 
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okna.  Do największych aktualnie bolączek przedszkola w Wawrowie należy przeciekające 

pokrycie dachowe, które powoduje zacieki na sufitach we wszystkich pomieszczeniach. W ocenie 

Pani Dyrektor nieuchronnym staje się konieczność rozbudowy przedszkola już w niedalekiej 

przyszłości, toteż Gmina winna już się  do tego przygotowywać.  

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie 
Po obiekcie oprowadzał Dyrektor Szkoły, który pochwalił się wykonanymi w bieżącym roku 

inwestycji przeprowadzonym  wewnątrz szkoły. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

-wymianę mebli do Sali lekcyjnej oraz mebli do szatni  dla klasy I   

-zakupiono tablicę interaktywną do klasy III ( obecnie szkoła posiada już 3 takie tablice)  

- w ramach programu rządowego zakupiono nowe wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego   

-przy pomocy więźniów wyrównano teren na potrzeby utworzenia parkingu przy szkole, który 

służy również jako teren do ćwiczeń dla dzieci oczywiście pod ścisłą kontrolą nauczycieli ( teren 

znajduje się w pewnej odległości od drogi wojewódzkiej) . 

Jeszcze do końca września zostaną wymienione ławki w klasach IV-VIII oraz będą wymienione 

lampy w jednej z sal klasowych.  

Dyrektor w dalszym ciągu boryka się z problemem przeciekającego sufitu w sali gimnastycznej, 

który wymaga gruntownego remontu. 

 

Szkoła  Podstawowa w Janczewie 

Komisja udała się do szkoły znajdującej się w Janczewie. Dyrektor oprowdziła Komisję po terenie 

szkoły szeroko omawiając problemy z jakimi boryka się ona  aktuanie. W dalszym ciągu 

podtrzymuje konieczność dobudowania przynajmniej dwóch sal lekcyjnych oraz sali 

gimnastycznej. Jej zdaniem warunki jakie aktualnie posiada szkoła są niewystarczające i 

mieszkańcy wolą dzieci dowozić do szkół znajdujących sie w Gorzowie  Wlkp. Aktualnie  do 

szkoły i przedszkola uczęszczać będzie 135 dzieci. Szkoła w ramach drobnych inwestycji odnowiła 

toalety. 

 

Przedszkole w Santoku , Oddział w Gralewie.  

Przedszkole w pełni przygotowane do rozpoczęcia roku przedszkolnego, wyjątek stanowi plac 

zabaw znajdujący się przy przedszkolu. Jak zapewniła Komisję nauczycielka przedszkola, plac 

zostanie wykoszony i w pełni przygotowany do 3 września br.  

 

Przedszkole w Santoku 

Po placówce oprowadziły panie aktualnie znajdujące się na jej terenie. Przedszkole jest w trakcie 

robót remontowych w wyniku których powstanie gabinet do zajęć terapeutycznych. W czasie 

wizytacji odbywały się zajęcia z dziećmi. Najważniejszą potrzebą jaką panie wskazały to:  wymiana 

podłóg bądź też położenie wykładzin we wszystkich salach przedszkola.  

 

Zespół Szkół w Santoku 
Kolejną placówką do której Komisja dotarła była Szkoła w Santoku, największą pod wzgledem 

liczby uczęszczjacych tam uczniów.  Pani Dyrektor  oprowadziła Komisję po całym obiekcie 

szkoły. Wskazała na największe osiągniecia inwestycyjne do których należą:  

-budowa parkingu, co było możliwe przy wsparciu Rodziców i Wójta Gminy. Brakuje jeszcze 

elementów zielonych, ale jak  zapewnia Pani Dyrektor jeśli tylko pogoda pozwoli będą zrobione 

nasadzenia wzdłuż całego parkingu. 

- zakup nowej generacji  ekranu multimedialnego ( w zastępstwie projektora z tablicą interaktywną) 

-wykonanie elewacji na budynku przy wejściu do hali gimnastycznej  

-wykonanie ściany wizytowej na okoliczność nadania szkole imienia wraz z zakupem gabloty 

- odnowienie poprzez malowanie  ścian korytarzy wewnątrz szkoły  

Dyrektor zwróciła uwagę na instalacje grzewczą na hali gimnastycznej która jest niesprawna 

pomimo wielu prób jej naprawienia. Ponadto, istnieje potrzeba nabycia przez szkolę maszyny do 
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mycia podłogi, albowiem ta która aktualnie szkoła posiada zepsuła się a koszt naprawy jest bardzo 

wysoki. 

 

 

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich  
Zgdnie z ustaloną trasą kroki Radnych skierowane zostały do Placówki  w Lipkach Wielkich, gdzie 

Zastępca Dyrektora pokazała wyremontowanym zarówno gabinetem dyrektora szkoły jak 

 i sekretariatu. Dodała również, że ściany pokoju nauczycielskiego zostały również odmalowane. 

Ponadto, kolejne inwestycje to: 

-doposażenie gabinetu językowego   

-całkowita modernizacja wraz z zakupem nowego wyposażenia gabinetu fizyczno-chemicznego  

-zakup kolejnej tablicy interaktywnej, na kolejne dwie szkoła jest w oczekiwaniu co ma nastąpić już 

we wrześniu br,  

-podobnie jaw w szkole w Wawrowie, w ramach programu rządowego został zmodernizowany wraz 

z zakupem nowego wyposażenia gabinet pielęgniarski 

-szkoła dokonała zakupu „magicznego dywanu” służącego zarówno do gier i zabaw jak i nauki, 

który stał się bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły   

- zmiana wizerunku stołówki 

Najważniejszym w dalszym ciągu jest problem z przeciekiem na dachu (przy kominie). Pomimo 

dokonywania już uszczelnienia tego przecieku w ostatnim okresie, powstało kolejne. 

Uwagę Radnych zwróciło częściowo zdewastowane boisko szkolne znajdując się przy szkole. 

Zastępca dyrektora wyjaśniła, że taki stan rzeczy należy przypisać firmie która aktualnie prowadzi 

roboty związane z położeniem kanalizacji na terenie  Lipek Wielkich ( budowa przepompowni w 

pobliżu obiektu szkoły) 

 

Przedszkole w Lipkach Wielkich 

Wizytacje zakończono na terenie przedszkola w Lipkach Wielkich, które w bieżącym roku zostało 

całkowicie zmodernizowane. Podczas wizyty trwały prace związane z malowaniem lamperii na 

ścianach. Podobnie jak na boisku szkolnym, prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 

158 przyczyniły się do tego że  plac zabaw został przez inwestorów w części zdewastowany. W 

ramach  potrzeb jakie ma przedszkole, jak mówi Pani Dyrektor, do pełni szczęścia brakuje już tylko 

parkingu. 

 

Opinia Komisji 

W kontekście przeprowadzonej wizytacji członkowie Komisji wyrazili zgodną opinię, że placówki 

na terenie całej Gminy są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zauważa się duże 

zaangżowanie ze strony całego ciała pedagogicznego w estetykę placówek, by panował ład i 

porządek.  Częściowo zdewastowany plac zabaw przy przedszkolu i boisko przy szkole w Lipkach 

Wielkich należy zaliczyć do incydentów, które nie są zależne od zarządców placówek oświatowych 

a należy to przypisać inwestorom którzy prowadzą aktualnie prace budowlane w związku z budową 

kanalizacji jak i przebudową drogi woj. 158. Po zakończeniu robót wszystko powinno wrócić do 

pierwotnego stanu. Natomiast w dalszym ciągu  Radnych najbardziej niepokoi sytuacja jaka panuje 

w placówkach tj w szkole w Janczewie oraz w przedszkolu w Wawrowie, które aktualnie  już 

wykorzystują optymalnie swoje możliwości i w niedalekiej przyszłości zetkną się z problemem 

braku możliwości przyjęcia kolejnych dzieci.  W ocenie Radnych niewątpliwie problem ten musi 

być jak najszybciej rozwiązany.  

 

Ad. 6 

W  pkt 6 porządku obrad tj. Wolne wnioski i zapytania dyskusji nie podjęto. 
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Ad. 7 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Damian Kochmański w związku                 

z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął o godz. 16
55

 posiedzenie Komisji Oświaty Kultury 

i Sportu oraz  Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Komisji 

Oświaty Kultury i Sportu 

Joanna Krystosik 

(Protokół sporządzony na podstawie                           Damian Kochmański  

Notatek dostarczonych przez Członków Komisji) 

 

         Przewodniczący Komisji 

ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

 

              Ireneusz Kucner 

 
 

 


