
P r o t o k ó ł  Nr 21 

z posiedzenia Komisji Oświaty w dniu 6 maja 2014 r. które odbyło się w tutejszym urzędzie 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia. Obecni wg listy obecności tj. 6/9 członków, nieobecny p.p.: 

T. Richter, G. Hurek i J. Wacławczyk. W posiedzeniu udział wzięli Dyrektorzy Publicznych Przedszkoli 

p. M. Lejkowska, I. Kałuża oraz Dyrektor Szkoły Powstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 p. D. 

Robak-Detko. 

Pani M. Poloczek – przewodnicząca przywitała obecnych dyrektorów placówek oświatowych, 

członków komisji, burmistrza, pracowników urzędu zapoznała z porządkiem posiedzenia komisji. 

Prosi burmistrza o przedstawienie danych liczbowych dzieci z terenu naszej gminy. 

Pan N. Koston – burmistrz przedstawił dane statystyczne odnośnie liczby dzieci, dane uzyskane z 

ewidencji ludności. Ogółem na terenie gminy mamy: 4-latków 49, 3-latków 55 i dzieci grupy „O” – 65. 

Jeżeli chodzi o powyższe dane to występują pewne różnice pomiędzy liczbą dzieci z ewidencji a liczbą 

dzieci zgłoszonych do przedszkoli, uczęszczających do szkół. Jeżeli chodzi o przyjęcia do przedszkoli to 

odrzucono 22 dzieci. Ta liczba to liczba dzieci, które zostały w przedszkoli z uwagi na kolejne zmiany 

przepisów. Zmiana polegała na tym, że dzieci urodzone w II półroczu, chodzi o sześciolatki nie muszą 

iść do szkół. Jak wykazują dane kolejne trzy roczniki są duże, później znów dzieci jest mniej. Koszt 

dodatkowego oddziału wynosi 600 tys. zł, należy wskazać skąd wziąć pieniądze. Nawet gdyby środki 

się znalazły to budowa oddziału w okresie kilku miesięcy jest nierealna. W tak krótkim czasie nie 

jesteśmy w stanie załatwić wszelkich formalności, w tym pozwoleń, dokumentacji, budowy. 

Prawdopodobnie już od 2015 r. nie będzie obowiązku meldunkowego, urząd będzie musiał 

weryfikować liczbę dzieci . Na spotkaniu rodziców w Stamniszczach Małych powie o innych 

możliwych rozwiązaniach. Dwie osoby z terenu naszej gminy zdobyły kwalifikacje i mogą zajmować 

się opieką nad dziećmi (5 dzieci). Ta forma jest podobna do już istniejącego kącika malucha w 

Kolonowskiem. Oprócz tego istnieje możliwość innej formy opieki nad dziećmi z wykorzystaniem 

naszych obiektów np. w Spóroku. 

W dalszej części posiedzenia komisji burmistrz przedstawił wydatki subwencji związane z 

utrzymaniem przedszkoli. Planowany koszt utrzymania oddziału w 2014 r. to kwota 338.842 a w 2013 

r. wynosił 358,164. 

Pani M. Poloczek – przewodnicząca poprosiła dyrektorów przedszkoli o przedstawienie zasad 

rekrutacji oraz liczbę dzieci przyjętych jak również liczbę dzieci odrzuconych podczas rekrutacji. 

Pani M. Lejkowska – rekrutację dzieci do przedszkola prowadzili dyrektorzyi poszczególnych 

placówek. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola były ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami 

ustawowymi. Rekrutacja jest dwuetapowa. Kryteria II etapu ustalone zostały przez dyrektorów w 

uzgodnieniu z burmistrzem (oboje rodziców są zatrudnieniu lub studiują, zgłoszenia dziecka powyżej 

5 godz. ) Przy równej liczbie uzyskanych punktów przyjęto jako dodatkowe kryterium, kryterium 

dochodowe rodziców. Dzieci, które wcześniej chodziły do przedszkoli składały deklaracje celem 

kontynuacji, nie zaś przyjęcia. Nowością było to że rodzice dzieci zakwalifikowanych musiały 

potwierdzić udział dziecka w danych przedszkolu. Planuje się przeprowadzić rekrutację uzupełniającą 

w miesiącu sierpniu. W Kolonowskiem ogółem zgłoszono 38 dzieci, przyjęto 30,  faktycznie do 

przedszkola nie przyjęto 5 dzieci 4-letnich. 

Pani I. Kałuża – w Staniszczcah Wielkich przyjęto 17 dzieci w pierwszym terminie. Pozostało 8 miejsc 

na które wpłynęło 16 zgłoszeń, zakwalifikowano 7 dzieci, pięcioro przyjęto. Ostatecznie mamy 3 

wolne miejsca na które mamy 9 chętnych, są to dzieci trzyletnie (jednakowe punkty). 



Pani D. Robak – Detko ogółem zapisano 23 dzieci, dwa miejsca czekają na dzieci z poradni. Jeżeli 

dzieci te pójdą do szkoły to będą dwa wolne miejsca. Podczas rekrutacji 5 dzieci odrzucono. Z tego co 

się orientuje w Staniszczach Małych są trzy miejsca, a odrzucono 12 dzieci. 

Pani W. Kopyto – czy nadal będzie organizowany dowóz dzieci do szkół., przedszkoli? 

Burmistrz – nadal będziemy kontynuować dowóz dzieci do przedszkola ze Spóroka. Również 

zagwarantujemy dowóz dzieci zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Pani J. Mrochen –czy są takie sytuacje, że rodzice z tytułu nie przyjęcia dziecka do przedszkola, do 

spraw podchodzą bardzo emocjonalnie, stawiają sprawy na ostrzu noża? 

Burmistrz – tak, było jedno odwołanie skierowane do Burmistrza. W wyniku tego wpłynęła petycja 

rodziców z Staniszcz Małych w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego. Nie można podjąć 

decyzji o budowie nowego oddziału z uwagi na fakt, iż w jednym roku nie przyjęto do przedszkola 9 

dzieci. Jest to niemożliwe z punkty ekonomicznego jak również formalnego (załatwienie wszelkich 

pozwoleń, dokumentacji, wybór wykonawcy). 

Pan F. Klimas – odczytał pismo nauczycieli w sprawie uhonorowania p. M. Szylderowicza byłego 

dyrektora Gimnazjum tytułem zasłużonego obywatela Gminy Kolonowskie. 

Członkowie komisji – opiniją pozytywnie wniosek nadania tytułu p. M. Szylderowicz. 

Burmistrz – planuje się nadanie tytułu Honorowy Obywatel Nadleśniczemu p.  Z. Siewiera i wręczenie 

na uroczystej gali przedsiębiorców. 

Pan F. Klimas – przy okazji nadania tytułu zasłużony dla byłego dyrektora gimnazjum, winno również 

uhonorować byłego dyrektora J. Wiśniewskiego. Zgłasza propozycję uhonorowania p. K. Koziołek jako 

społecznika działającego w Mniejszości Niemieckiej. 

Po dyskusji członkowie komisji pozytywnie opiniują propozycje uhonorowania p. Z. Siewiera, J. 

Wiśniewskiego i p. K. Koziołek, głosowano: za – jednogłośnie (m-c październik). 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Maria Poloczek 

 

 

 

 


