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  Protokół nr 50/2021 

Komisja ds. Społecznych i oświatowych 

13 października 2021r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy  

w roku szkolnym 2020/2021. 

4. Spotkanie z Pedagogami szkół w celu omówienia realizacji szkolnego programu 

profilaktyki uzależnień w szkołach za rok 2020/2021. 

5. Wolne wnioski i zapytania.  

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

 Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz o godz. 12
05

 dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w 7 osobowym 

składzie (nieobecna Radna Mirosława Porańczyk oraz Radna Katarzyna Szafrańska). Spoza 

Komisji udział wzięli: Wójt, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Dyrektorzy 

Placówek Oświatowych w gminie Santok oraz Pedagodzy szkolni szkół na terenie gminy 

Santok. 

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. Krystyna Rajczyk – za 

5. Renata Szostak – za  

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za 

 

Ad. 3 

Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy w roku 

szkolnym 2020/2021. 
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Dyrektorzy poszczególnych placówek kolejno omawiali realizację pracy  

w mijającym roku szkolnym 2020/2021: 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich Hanna Szostak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem,  jakie jest zdanie Pani Dyrektor na temat 

żywienia dzieci w przedszkolach po wprowadzonych zmianach. Radna poprosiła, aby każdy 

dyrektor odniósł się do tej kwestii podczas omawiania sprawozdania.  

 

Dyrektor Przedszkola Hanna Szostak udzieliła odpowiedzi, że obecny jadłospis był już 

dawno wprowadzony w przedszkolu w Lipkach i dzieci są już do niego przyzwyczajone. 

Dyrektor przedszkola dodała, że odbyło się również spotkanie Wójta, Z-cy Wójta oraz 

Kierownika CUW z rodzicami dotyczące żywienia, podczas którego rodzice nie zgłaszali 

większych zastrzeżeń.  

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Santoku Marta Tyszecka.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Santoku Marta Tyszecka odniosła się do tematu 

związanego z żywieniem dzieci w placówce i poinformowała, że aktualnie nie ma zastrzeżeń 

ze strony rodziców, rodzice wyciszyli się po spotkaniu z Wójtem. Dyrektor przedszkola 

uważa, że jest to okres obserwacji po wprowadzonych zmianach.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy porcje dla dzieci są wystarczające, 

ponieważ dotarł do niej taki sygnał ze strony rodziców. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Santoku Marta Tyszecka odpowiedziała, iż porcje dla 

dzieci są zdecydowanie wystarczające, a czasami nawet za duże. 

 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wawrowie Magdalena Szostak. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wawrowie Magdalena Szostak odniosła się do tematu 

związanego z żywieniem dzieci w placówce i poinformowała, że odbyło się spotkanie 

rodziców z Wójtem oraz Z-cą Wójta, podczas którego rodzice zgłaszali zastrzeżenia, zmiany 

zostały wprowadzone, planowane jest kolejne spotkanie z rodzicami, w którym uczestniczyć 

ma dietetyk. Dyrektor przedszkola uważa, że sytuacja idzie ku dobremu. 

 

Wójt oznajmił, iż w żadnym momencie wprowadzanie cateringu gmina nie odstępowała od 

norm i określonych zasad żywienia dzieci, co potwierdzają wyniki kontroli z sanepidu. Wójt 

zdaje sobie sprawę z tego, iż sytuacja budziła wątpliwości rodziców, którzy mają inne 
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podejście do żywienia i inaczej żywią swoje dzieci. Natomiast pisanie przez niektórych 

rodziców na portalach społecznościowych niepotwierdzonych niczym informacji jest 

niestosowne. Zarzuca się gminie oszczędzanie na dzieciach, natomiast całość opłaty, którą 

uiszczają rodzice przeznacza się na żywność, jedna z mam zarzuciła, że w Gorzowie Wlkp. 

żywi się dzieci za 7,5 zł, natomiast nie wspomniała, że jest tylko jedna taka placówka,  

a w pozostałych stawka żywieniowa to 11, 12 czy nawet 14 zł.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska 

oznajmiła, iż w jej placówce rodzice nie zgłaszają żadnych problemów z żywieniem, jedynie 

pojawił się problem organizacyjny, ponieważ posiłki są trochę za późno, zmieniono dzwonki, 

jednak nie ma możliwości wydłużenia przerwy i dzieci jedzą dopiero po 6 lekcji.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan poinformował, iż do jego 

placówki posiłki docierają jeszcze później, natomiast ze względu na to, iż dzieci długo 

przebywają na świetlicy, nie stanowi to dużego problemu, a nawet zwiększyła się liczba 

dzieci korzystających z żywienia w szkole. Zmienił się sposób przygotowywania posiłków, 

które teraz inaczej smakują i dzieci na początku pozostawiały znaczną część posiłku, 

natomiast obecnie przyzwyczajają się do nowej linii smakowej i sytuacja się poprawiła.  

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska poinformowała, że w jej 

placówce nie pojawiły się żadne problemy związane z żywieniem w szkole. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko oznajmił, iż praca 

w kuchni jest dobrze zorganizowana, nowy piec sprawdza się bardzo dobrze, jednak nie sądzi, 

iż jest możliwość przyśpieszenia godzin dostarczania posiłku, ponieważ kadra w kuchni 

pracuje już na najwyższych obrotach.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się  z pytaniem, czy warto w szkole prowadzić drobne 

naprawy techniczne, czy nie lepiej poczekać na środki zewnętrzne i kompleksowy remont 

szkoły. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska 

udzieliła odpowiedzi, iż nie prowadzi remontów w szkole, a jedynie drobne naprawy 

niezbędne do codziennego użytkowania. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż wyniki z egzaminów z języka niemieckiego są 

bardzo słabe i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy warto kontynuować naukę 

języka niemieckiego w szkole. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska 

udzieliła odpowiedzi, iż wyniki z egzaminów z języka niemieckiego co rok są bardzo dobre, 

natomiast w roku ubiegłym do egzaminu przystąpiło 5 uczniów z czego 3 nie ukończyło 8 

klasy, stąd zaniżona średnia wyników z egzaminów. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska.  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się  z pytaniem, z czego wynika niski wynik  

z egzaminów z języka niemieckiego w szkole w Santoku. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska udzieliła odpowiedzi,  

że w szkole w Santoku tylko jeden uczeń przystąpił do egzaminu z języka niemieckiego,  

a jego wiodącym językiem był język angielski i stąd taka niska średnia.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż dyrektor od wielu lat mówi o konieczności naprawy 

dachu i zwróciła się  z pytaniem, czy nie lepiej przeprowadzić jeden porządny remont, niż 

drobne naprawy, które są kosztowne, czy szkoła nie posiada środków w budżecie na ten cel.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko udzielił 

odpowiedzi, iż remont dachu jest inwestycją, która przerasta budżet szkoły.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrowie Roman Szambelan  

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ireneusz Kucner zwrócił się z pytaniem, czy docierają do dyrektorów sygnały 

dotyczące zmiany formy nauczania. 

 

Dyrektorzy udzielili odpowiedzi, iż nie mają na dzień dzisiejszy żadnych informacji. 

 

Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak oznajmiła, iż w dniu dzisiejszym pojawił 

się komunikat, iż Minister Edukacji i Nauki  nie przewiduje nauki zdalnej.  

 

Ad. 4 

Spotkanie z Pedagogami szkół w celu omówienia realizacji szkolnego programu profilaktyki 

uzależnień w szkołach za rok 2020/2021. 

 

Realizację szkolnych programów profilaktyki uzależnień w szkołach za rok 2020/2021 

omówili pedagodzy poszczególnych szkół w następującej kolejności: 
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Treść informacji stanowią załączniki do protokołu (informacje zawarte w sprawozdaniach  

omawianych  przez dyrektorów szkół). 

 

1. Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Wawrowie. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy od kiedy uczniowie chodzą do szkoły 

stacjonarnie, były przeprowadzone np. ankiety dotyczące odczuwania lęku przed przyjściem 

do szkoły w związku ze zmianą formy nauczania.  

 

Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Wawrowie odpowiedziała, iż takie ankiety były 

przeprowadzane już w czasie nauczania zdalnego oraz na początku roku szkolnego, były to 

ankiety, które badały czynniki chroniące i czynniki ryzyka uczniów.  Wyniki ankiet 

wskazywały lęki uczniów przed powrotem do szkoły i aby ułatwić uczniom powrót do szkoły 

były prowadzone spotkania integrujące, budujące relacje.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy są w planach działania, które pomogą 

uczniom, którzy nie poradzą sobie emocjonalnie z powrotem do szkoły.  

 

Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Wawrowie odpowiedziała, iż odbywają się  

w szkole warsztaty profilaktyczne, które m.in. budują samopoczucie uczniów i wzmacniają 

relacje między nimi. Gmina przekazała dofinansowanie dla szkoły na ww. warsztaty.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy gorzej sobie radzą z powrotem do 

szkoły uczniowie starsi, czy raczej młodsi.  

 

Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Wawrowie odpowiedziała, iż nie da się 

jednoznacznie wskazać, ponieważ obecnie wsparcia pedagoga potrzebuje 2 uczniów klasy 6, 

natomiast emocje najmłodszych uczniów są takie, że bardzo szybko przychodzą, ale również 

szybko odchodzą i najmłodsi uczniowie szybko się zaaklimatyzowali i chodzili do szkoły 

więcej niż uczniowie starsi.  

 

2. Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Santoku.  

 

 

3. Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Janczewie.  

 

 

4. Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.  

 

Ad. 5 

Wolne wnioski i zapytania.  
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Wójt oznajmił, iż kluby sportowe zwracają się do niego z prośbą o możliwość wynajmowania 

sal sportowych i w związku z tym zwrócił się z pytaniem, co sądzą o tym dyrektorzy szkół. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Santoku Marta Bobrowska oznajmiła, iż jej zdaniem jest 

to prawie niemożliwe, ponieważ po każdej grupie, przed lekcjami sala musiałaby być 

wyczyszczona, szatnie i toalety zdezynfekowane, a  następnie po zajęciach musiałaby być 

znowu czyszczona, aby wpuścić grupę obcą. Taka sytuacja organizacyjnie byłaby 

niemożliwa.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janczewie Małgorzata Jaśkowiak-Kochmańska 

oznajmiła, iż sala w Janczewie jest mniejsza i mogłaby spróbować  ją udostępnić wraz z jedną 

szatnią. Natomiast jest to nowa sala i nie ma jeszcze doświadczenia przy wynajmowaniu sali, 

więc do końca nie wie jak będzie to funkcjonowało w obecnych warunkach 

epidemiologicznych.  

 

Wójt poinformował, iż do szkół zostanie wystosowane pismo w tej sprawie i prosi  

o udzielenie odpowiedzi, a jeżeli będzie ona odmowna to prosi również o uzasadnienie.  

 

Ad. 6 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Łukasiewicz w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 14
30

 posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Oświatowych.  

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Krystosik           Zbigniew Łukasiewicz 


