PROTOKÓŁ Nr IX/2019
posiedzenia Komisji oświaty, zdrowia i kultury
z dnia 1 sierpnia 2019 roku

Początek godz.: 1200

Zakończenie godz.: 1350

Powiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Renata Stancelewska.
W obradach komisji uczestniczyło 2 członków, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Mieczysław Pankiewicz, Wójt Gminy Zbójno, dyrektorzy ZS Działyń, SP Klonowo oraz ZS
Zbójno.
Nieobecni radni: Jerzy Worek.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany temat posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
3. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno.
4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rużu.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Projekt przedstawił Wójt Gminy. Zmiana ustawy Karta Nauczyciela wprowadza od 1
września 2019 r. obliguje organy prowadzące do określenia górnej granicy tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Wymiar ten nie może
przekraczać 23 godzin tygodniowo. Ustawa Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar
godzin zajęć nauczyciela dla dzieci w wieku 3-5 lat na 25 godzin, natomiast dla dzieci w
wieku 6 lat na 22 godziny. Wymiar zatrudnienia nauczyciela w oddziale, gdzie przebywają
dzieci w wieku 6 lat i młodsze nie był uregulowany ustawowo. W samorządach stosowano
różne rozwiązania bez podstaw prawnych (zwyczajowo). Proponuje się ustalić tygodniowy
obowiązkowy wymiar nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu lub innej placówce
przedszkolnej w grupie dla dzieci w wieku 6 lat i dzieci młodszych na 23 godzin.
Głos zabrał dyrektor ZS Działyń Pan Rafał Rutkowski.
Pan Rutkowski w swej wypowiedzi podkreślił, że rozwiązanie zaproponowane przez
Panią Wójt jest bardzo dobre. Jedyny problem może pojawić się kiedy rodzice poślą np.
dziecko 5 letnie do „zerówki”, wtedy wystarczy tylko jedno takie dziecko na grupę i
nauczyciel będzie miał 23 godziny. Najlepiej dopytać nadzór wojewody jak taką sprawę
rozwiązać.
Głos zabrała radna Renata Stancelewska.
Radna potwierdziła, że sytuacja z pięciolatkami w grupie sześciolatków praktycznie powtarza
się co roku. Rok życia w takiej grupie jest bardzo widoczny pod względem rozwoju. Te
młodsze rozpraszają starsze. W tych mieszanych grupach można wprowadzić 22 godziny.
Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy wykazując zmiany pomiędzy starą uchwałą
z 2000 r. a nową. W poprzedniej uchwale Rady Gminy Zbójno z dnia 6 września 2000 r.
tygodniowy wymiar zajęć dla dyrektora szkoły liczącej o 7 oddziałów wynosił 7 godzin, a dla
dyrektora szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów tygodniowy wymiar wynosił 5 godzin.
Zmiana już wieloletniej uchwały wynika z dostosowania jej do nowego ustroju szkolnego,
ponieważ w gminie Zbójno nie ma szkół liczących mniej niż 9 oddziałów a szkoły mają
zbliżoną ich ilość.
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Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy referując szczegółowo każdy rozdział
uchwały tj. dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz
nagrody. Nowa uchwała uchyla przestarzałą i nieaktualną uchwałę z 2009 r.
Głos zabrał Pan Rafał Rutkowski.
Dyrektor wyraził swoje zadowolenie z zwiększonej różnicy dodatku dla nauczyciela,
na którego zawsze można liczyć, który zawsze jest chętny do pracy od nauczyciela, który robi
tylko podstawę i nie bierze udziału w szerszym życiu szkoły. Podziękował również za
zorganizowanie w szkołach obsługi sekretariatu.
Głos zabrał Wójt Gminy.
Pani Kukielska poinformowała, że po likwidacji gimnazjum Pani sekretarka będzie
pracować 3 dni w Zbójnie i 2 w Rużu. Natomiast do Klonowa i Działynia zostanie
zatrudniona nowa osoba, która będzie obsługiwać te 2 szkoły. Będzie ona zatrudniona od
listopada. W dalszej części rozmowy ustalono termin szkolenia z SIO oraz omówiono
potrzeby realizacji tylu godzin zajęć rewalidacyjnych.
Głos zabrał pracownik urzędu gminy Pan Artur Dymek.
Pan Dymek przedstawił pomysł reorganizacji dowozów dzieci do szkoły. Po
likwidacji gimnazjum pojawił się pomysł aby zrezygnować z wynajmu jednego z autokarów
celem uzyskania oszczędności. W zaplanowaniu trasy dla Zbójna i Klonowa nie ma
problemu, pojawiają się one dopiero w przypadku Działynia i Ruża z uwagi na duże trasy do
pokonania. Ponadto należy dopilnować aby dzieci uczęszczały do szkół do których są
przypisane ze względu na rejon zamieszkania. W przypadku chęci zmiany szkoły dowóz musi
leżeć po stronie rodzica. Następnie dyskutowano i omawiano możliwości skorzystania z
nowego wariantu dowozu dzieci.
Głos zabrała Pani Barbara Walaszczyk.
Pani Dyrektor zwróciła uwagę na dewastowane ogrodzenie przy boisku w Klonowie
od strony jeziora. Pani, która zajmuje się otwieraniem i zamykaniem boiska chce
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zrezygnować z obawy o konsekwencje jakie może ponieść w przypadku gdy ktoś wtargnie i
zrobi sobie krzywdę.

Głos zabrał Wójt Gminy.
Wójt przypomniał, że niedługo w Klonowie przy szkole powstanie strefa relaksu i
teren będzie musiał być otwarty.
Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rużu.
Uchwałę omówił Wójt Gminy. Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. skierowanym do
Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno Rada pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
uczniowski zwrócili się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nadania imienia Szkole
Podstawowej w Rużu Ziemi Dobrzyńskiej. Przewidywany termin uroczystości to dzień 15
listopada 2019 r.
Ad. 6 Sprawy różne.
Zebrani omawiali sprawy lokalizacyjne związane z organizacją dożynek gminnych przy
szkole w Klonowie.
Ad. 7 Zakończenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził
Artur Dymek
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