
Protokół Nr  

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 7/9 członków, 

nieobecny p.p.; T. Richter i G. Hurek. 

Wyjazdowe posiedzenie komisji rozpoczęto od szkoły podstawowej w Kolonowskiem. Pani M. 

Poloczek przywitała obecnych radnych oraz p. E. Cieśla – Dyrektora Podstawowej Szkoły Publicznej w 

Kolonowskiem. Tematem posiedzenia komisji jest przygotowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków. 

Pani E. Cieśla – na dzień dzisiejszy szkoła jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków. Z części 

gimnazjum powstała po wykonaniu prac adaptacyjnych dodatkowa klasa. Klasa jest przystosowana 

do przyjęcia dzieci. Jest wyposażona w niskie stoliki, krzesła. Dodatkowo posiadamy kącik dla dzieci. 

W szkole będą dwa oddziały pierwszoklasistów po 16 dzieci. Mamy ogółem 7 sześciolatków, jedno 

dziecko zostało odroczone. Szkoła posiada już nowe podręczniki MEN do klas pierwszych. Podręcznik 

ten jest darmowy ma służyć dzieciom trzy lata. W roku bieżącym podobnie jak w latach 

wcześniejszych, będzie prowadzona akcja darmowe owoce dla dzieci. Szkoła jest przygotowana na 

przyjęcie sześciolatków. Jeżeli chodzi o uwagi to obawia się, że zabraknie środków na bieżące 

utrzymanie hali sportowej, na drobne remonty. 

Pani M. Poloczek – podziękowała Pani dyrektor za informacje. Prosi członków komisji o przejazd do 

kolejnej szkoły w Fosowskiem. 

Pani Dyrektor D. Robak – Detko – jak widać na zewnątrz nadal trwają prace związane z położeniem 

kostki, chodzi o wjazd. 

Pani J. Mrochen – ma uwagi co do wyłożenia kostką drogi na terenie szkoły. Chodzi o odcinek od 

wjazdu położony pomiędzy wejściem do szkoły a boiskiem. Wcześniej była to bieżna, nie zaś droga, 

która do niczego nie służy. Krawężniki od strony boiska są zbyt wysokie. Również należy poprawić 

wykonany wcześniej teren wyłożony kostką a służący jako wejście do szkoły. Jest to widoczne z 

powodu stojących kałuż. 

Pan F. Klimas – należy zlikwidować szopy po p. Witkowskich, w tym jedna drewniana, druga 

murowana.  

Pan N. Koston – mieszkanie w budynku przy szkole proponuje pozostawić do wykorzystania dla osób 

w przypadku jakichś zagrożeń typu; pożar, powódź. Zgadza się, iż szopy szpecą otoczenie. Po 

rozeznaniu sprawy, zostaną zlikwidowane. Jeżeli chodzi o wjazd robota zostanie poprawiona, teren 

wyrównany, tak aby nie tworzyły się kałuże. 

Pani D. Robak – Detko – szkoła jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków. Oddział pierwszej klasy 

będzie liczył 18 dzieci. Klasa jest wyposażona w stoliki do regulacji wysokości. Również w Fosowskiem 

będzie prowadzona akcja darmowe owoce dla dzieci. 

Pani J. Mrochen – zwraca uwagę na gniazdka z prądem, które w klasie dla pierwszaków są zbyt nisko i 

są dostępne. Należy je zabezpieczyć ze względu na bezpieczeństwo. 

Następnie komisji udała się do szkoły w Staniszczach Małych. 

Burmistrz – z uwagi na roczny urlop zdrowotny obecnej p. dyrektor prosi obecnych radnych, aby 

poparli kandydaturę p. D. Drzymały-Grzesik jako zastępcę pod nieobecność p. K. Wacławczyk. 



Pani D. Drzymała-Grzesik – szkoła jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków. Oddział 

pierwszoklasistów będzie liczył 13 dzieci, w tym 5 sześciolatków. Szkoła planuje zakup szafek, lecz 

wcześniej musi podsumować poczynione już wydatki. Szkoła nie prowadzi akcji darmowe owoce dla 

dzieci. Klasa przeznaczona dla młodszych dzieci jest przystosowana do ich potrzeb. Klasa jest 

wyposażona w odpowiednie stoliki, krzesła. 

Pani W. Kopyto – miał być monitoring boiska, co do którego są uwagi, iż na boisko wchodzi się po 

stopniach. 


