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Protokół nr 31/2020 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

27 sierpnia 2020r. 

 

(komisja wyjazdowa) 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Ustalenie trasy objazdu. 

4. Wizytowanie placówek oświatowych w celu oceny ich stanu przygotowania do 

nowego roku szkolnego. 

5. Wolne wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 10
40

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 8 osobowym 

składzie (nieobecny Radny Marian Tomkiewicz). Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta 

Gminy Damian Kochmański,  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.   

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za. 

4. Mirosława Porańczyk – za 

5. Krystyna Rajczyk – za 

6. Katarzyna Szafrańska - za 

7. Renata Szostak – za  

8. Tomasz Żarski – za 

 

Ad.3 

Ustalenie trasy objazdu. 

 

Komisja ustaliła następujący harmonogram objazdu placówek oświatowych: 

1. Szkoła Podstawowa w Wawrowie. 
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2. Gminne Przedszkole w Wawrowie. 

3. Szkoła Podstawowa w Janczewie. 

4. Szkoła Podstawowa w Santoku. 

5. Gminne Przedszkole w Santoku. 

6. Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich. 

7. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich. 

 

Wyjazd z Urzędu Gminy nastąpił o godz. 10
50

. 

 

Ad. 4 

Wizytowanie placówek oświatowych w celu oceny ich stanu przygotowania do nowego roku 

szkolnego. 

 

W drodze przeprowadzonej wizytacji w poszczególnych placówkach oświatowych Komisja 

otrzymywała odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. Dyrektorzy placówek bądź 

upoważnieni pracownicy placówek szeroko omawiali najbardziej nurtujące ich sprawy,  

a także poinformowali o bieżących potrzebach.  

 

Przedstawia się to następująco: 

Każda placówka jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego oraz ma opracowane  

i wdrożone procedury związane z sytuacją epidemiologiczną. 

 

Szkoła Podstawowa w Wawrowie: 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w szkole wprowadzono następujące zasady 

bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do szkoły, dzieci wchodzą do szkoły  

w maseczkach i dezynfekują dłonie; 

 Szkoła wyposażona jest w środki ochrony osobistej oraz termometry, 

 Pomiar temperatury odbywać się będzie w uzasadnionych przypadkach; 

 Wejściem głównym wchodzą klasy 1 i przedszkole, wejściem bocznym uczniowie 

klas 2-8; 

 Posiłki będą wydawane; 

 Lekcje w-f będą odbywać się normalnie, po każdym dniu przeprowadzona będzie 

dezynfekcja; 

 Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się dla uczniów klas 1, pozostałe klasy  

w poszczególnych gabinetach; 

 Zgłoszone potrzeby: wymiana rury wodociągowej. 

 

Gminne Przedszkole w Wawrowie: 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w przedszkolu wprowadzono następujące 

zasady bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do budynku, dzieci będą miały mierzoną 

temperaturę; 

 Przedszkole wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz termometry. 
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Szkoła Podstawowa w Janczewie: 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w szkole wprowadzono następujące zasady 

bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do budynku, dzieci nie zmieniają klas 

lekcyjnych, klasy 1-3 będą odbywać przerwy według uznania i możliwości, dzieci klas 

4-8 będą podczas przerwy nosiły maseczki, dzieci będą korzystały w dwóch wejść do 

budynku, świetlica będzie czynna tylko dla dzieci rodziców pracujących, badanie 

temperatury odbywać się będzie w uzasadnionych przypadkach; 

  Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas 1-3 oraz klas 4-8 o różnych godzinach; 

 Szkoła wyposażona jest w środki ochrony osobistej oraz termometry, 

 

Szkoła Podstawowa w Santoku: 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w szkole wprowadzono następujące zasady 

bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do budynku, dzieci wchodzą do szkoły  

w maseczkach oraz dezynfekują dłonie, uczniowie klas 1-3 szatnie mają w klasach; 

 Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w różnych godzinach dla poszczególnych 

klas, 

 Klasy pierwsze w rozpoczęciu uczestniczyć mogą z rodzicami z zachowaniem reżimu 

sanitarnego; 

 W-f będzie się odbywał bez zajęć kontaktowych; 

 Szkoła wyposażona jest w środki ochrony osobistej oraz termometry. 

 

Gminne Przedszkole w Santoku. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w przedszkolu wprowadzono następujące 

zasady bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do budynku, dezynfekcja i ozonowanie 

sal przeprowadzane będzie raz w tygodniu. 

 Przedszkole wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz termometry. 

 

Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich: 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w przedszkolu wprowadzono następujące 

zasady bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do budynku, dzieci wchodzą do szatni 

same, dzieci nowe mogą wchodzić z jednym rodzicem przez okres 1 miesiąca; 

 Przedszkole wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz termometry, 

 W przedszkolu jest obecnie 9 wolnych miejsc w grupie starszaków i 7 wolnych miejsc 

w grupie 5latków; 

 Elewacja nie będzie naprawiona w ramach gwarancji, a koszt naprawy to ok. 50 tyś. 

zł. 

 

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich: 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w szkole wprowadzono następujące zasady 

bezpieczeństwa: rodzice nie wchodzą do budynku (za wyjątkiem rodziców klas 

pierwszych, którzy mogą wejść z dzieckiem w pierwszym tygodniu szkoły),  
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 Rozpoczęcie klas 1-3 o innej godzinie niż dla klas 4-8, rodzice mogą uczestniczyć  

w rozpoczęciu na trybunach i w maseczkach; 

 Przerwy dla klas 1-3 będą się odbywać według uznania; 

 Posiłki będą wydawane oddzielnie dla klas 1-3 oraz 4-8; 

 Sprzęt gimnastyczny będzie dezynfekowany; 

 Szkoła wyposażona jest w środki ochrony osobistej oraz termometry. 

 

Ad. 5 

Wolne wnioski i zapytania.  

 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 13
20

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


