
P r o t o k ó ł  Nr 23 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 10 lipca 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji.  

Obecni wg listy obecności tj. 6/9 radnych, nieobecny p.p: T. Richter, G. Hurek, W. Kopyto. 

Pani M. Poloczek – przewodnicząca przywitała obecnych, przedstawiła tematykę posiedzenia komisji. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 6 maja br. członkowie zostali zapoznani z nowymi zasadami rekrutacji 

do przedszkoli. W wyniku przeprowadzonego naboru zaistniała sytuacja, iż nie wszystkie dzieci 

zostały przyjęte. Drugi termin rekrutacji miał się odbyć w sierpniu. W wyniku przeprowadzonego II 

naboru, również nie wszystkie dzieci dostały się do przedszkola. Rekrutacja dzieci do przedszkola 

wywołała emocjonalne wystąpienia rodziców w Staniszczach Małych. W wyniku czego burmistrz 

zobowiązał się do otwarcia punktu przedszkolnego w Spóroku. Otwarcie punktu uzależniono od 

zgłoszonej liczby chętnych, zainteresowanych. Prosi burmistrza o informację, co w sprawie 

ewentualnego utworzenia punktu przedszkolnego w Spóroku, ilu chętnych się zgłosiło? W ubiegłym 

tygodniu burmistrz odbył spotkanie z rodzicami. Prosi o odpowiedź, czy faktycznie jest potrzeba 

tworzenia punktu przedszkolnego w Spóroku? 

Burmistrz – rząd ustalił takie a nie inne zasady dotyczące naboru dzieci do przedszkoli. Na pierwszym 

spotkaniu rodziców było dużo osób. Myślałem, że jeden oddział nie wystarczy. Na drugim spotkaniu 

rodziców, tylko jedna osoba była zainteresowana oddziałem w Spóroku. Z informacji dyrektorów 

przedszkoli wie, że posiadamy jeszcze pięć wolnych miejsc (1 – Kolonowskie, 4  - Fosowskie). 

Większość rodziców jest zainteresowana pobytem dziecka w przedszkolu lecz tylko w wymiarze 

podstawowym tj. 5 godzin jak również tym aby  dziecko zapisać do przedszkolu w swojej 

miejscowości. Zobowiązał się do otwarcia dodatkowego oddziału w Spóroku pod warunkiem, że 

będzie chętnych będzie 15 dzieci. Na dzień dzisiejszy jest 1 chętny ze Staniszcz Małych do oddziału w 

Spóroku oraz rodzice dzieci ze Spóroka (ogółem 10 dzieci) które nie brały udziału w naborze. Termin  

jest napięty, na ukończeniu jest dokumentacja techniczna modernizacji obiektu, stad potrzeba 

podjęcia decyzji, czy tworzymy dodatkowy oddział. Jeżeli tak to należy czynić starania o pozyskanie 

innych dzieci np. z sąsiednich gmin. Sytuacja braku miejsc, większej liczby dzieci do przedszkola jest 

efektem kolejnego przesunięcia terminu pójścia 6-cio latków do szkół. Środki w budżecie są 

zaplanowane, są firmy które by podjęły się wykonania zadania, jak również osoby zainteresowane 

prowadzeniem oddziału. Jedyny problem to mała liczba dzieci. W przypadku uruchomienia oddziału 

w Spóroku zostanie zlikwidowany dowóz dzieci do przedszkola. 

Pani J. Mrochen – z wypowiedzi burmistrza należy wnioskować, że jest 10 dzieci, które są 

zainteresowane pobytem w przedszkolu. Na dzień dzisiejszy mamy 5 miejsc o które mogą się ubiegać 

zainteresowane dzieci. Ilu rodziców złożyło oświadczenia, że wyrażają zgodę na zapisanie swojego 

dziecka do oddziału w Spóroku, który planuje się utworzyć? 

Burmistrz – pozostaje pytanie, czy należy wydać 100.000 zł dla 10 dzieci, gdzie i tak nie mamy 

pewności, że z tych 10 dzieci będzie chodziło do przedszkola? Z rozmów rodziców wie, że są 

zainteresowani pobytem dzieci w przedszkolu w wymiarze kilku godzin. Planuje uruchomienie 

takiego punktu, gdzie dzieci będą mogły przebywać w grupie rówieśników kilka godzin. Z uwagi na 

małą liczbę dzieci z naszej gminy może należałoby nawiązać kontakt z sąsiednimi gminami. 

Pani J. Mrochen – czy znamy wyniki rekrutacji np. w Kadłubie. Czy nie można wejść w kontakt z tymi 

gminami, które mają podobny problem i może otwarcie takiego, łączonego oddziału będzie dobrym 

rozwiązaniem. 



Burmistrz – wracając ponownie do zebrania z rodzicami w sprawie naboru do przedszkoli odniósł 

wrażenie, iż mieszkańcy wykazali się brakiem szacunku dla pieniędzy publicznych.  

Pani J. Mrochen – czy z tej 10 dzieci zainteresowanych zapisem do przedszkola są rodzice pracujący, 

czy tylko dzieci rodziców zainteresowanych rozwojem dzieci w grupie rówieśniczej? Przychyla się do 

wizji utworzenia kącika dla kilku dzieci, aby się mogły integrować. 

Pan J. Wacławczyk – jakie są rokowania naboru dzieci do przedszkoli w roku przyszłym, chodzi o 

liczbę dzieci? 

Burmistrz - z pewnością taka historia już się nie powtórzy. W roku przyszłym już w miesiącu styczniu 

będziemy chcieli ogłosić nabór do przedszkoli. Jeżeli chodzi o uruchomienie oddziału w Spóroku to 

proponuje przyjąć 15 dzieci, nie mniej jako warunek uruchomienia nowego oddziału. W przypadku 

uruchomienia oddziału , nie będziemy dowozić dzieci do przedszkola w Staniszczach Małych. 

Pani M. Poloczek – kto jest za otwarciem oddziału w Spóroku, głosowano: za – 1, przeciw – 5. Kto jest 

za tym, aby w roku przyszłym otworzyć oddział przedszkola w Spóroku po przeprowadzeniu analizy 

potrzeb lecz pod warunkiem, że musi być 15 chętnych, głosowano: za – 6. 

Burmistrz – przedstawił plan remontów placówek oświatowych. W roku 2014 planuje się budowę 

parkingu przy PSP w Fosowskiem, utwardzenie placu przy przedszkolu w Kolonowskiem. Odebrano 

budowę boiska i miejsc parkingowych przy szkole w Staniszczach Małych. Również zrealizowano 

zadanie zagospodarowania terenów sportowych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem.  

Natomiast szkoły realizują samodzielnie przedsięwzięcie dostosowania pomieszczeń do przyjęcia 

sześciolatków. W szkole podstawowej w Kolonowskiem planuje się dwa oddziały. Należy utworzyć 

dodatkową klasę kosztem gimnazjum, gdyż przepisy stanowią iż jeden oddział może liczyć 25 dzieci. 

W szkole podstawowej w Staniszczach Małych p. dyrektor będzie zastępowała p. D. Drzymała – 

Grzesik z uwagi na roczny urlop zdrowotny dyrektor p. K. Wacławczyk. 

 Pan F. Klimas – prosi, aby zwrócić uwagę dyrektor szkoły w Fosowskiem, aby rozebrała garaż, 

budynek, który swoim wyglądem straszy. 

Pani A. Banasik – ul. Zielona w Staniszczach Małych zaczyna się jak gdyby w dwóch miejscach. Jeden 

odcinek idzie między domami, inny między polami. Prosi o koszenie tego odcinka, który dotychczas 

kosi p. Sprancel. 

Pan J. Wacławczyk – nie krytykuje faktu budowy drogi tzw. za stodołami w Spóroku lecz wskazuje na 

potrzebę wykonania odcinka drogi, która by łączyła drogę za stodołami z ul. Guznera. 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

M. Bednorz 

Przewodnicząca Komisji 

Maria Poloczek 

 


