BRM.0012.2.13.2016
Protokół Nr 26/16
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 7 grudnia 2016 r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30, a zakończyło o godz. 15.00. Lista obecności członków
Komisji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do
Protokołu.
Na wstępie Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski powitał członków Komisji i zgromadzonych gości.
Następnie Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj, Przewodniczący Komisji Łukasz Ściebiorowski
oraz radni będący członkami Komisji złożyli życzenia z okazji urodzin Radnej Natalii CiupińskiejSzoska oraz Radnemu Andrzejowi Wymysło
Po złożeniu życzeń urodzinowych Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad oraz
przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza danych dot. organizacji oświaty w perspektywie zapowiadanej reformy edukacji.
2. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
W związku z brakiem uwag do porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji.
Ad. 1 Analiza danych dot. organizacji oświaty w perspektywie zapowiadanej reformy edukacji.
Przewodniczący Komisji przekazał, że ustawa dot. reformy jest aktualnie procedowana. Wskazał, że
dzisiejsze posiedzenie ma charakter informacyjny. Samorządy będą wykonawcami planowanej
reformy i należy ją przeprowadzić sprawnie z zachowaniem czynników ekonomicznych i społecznych.
Od dnia 1 września 2017 roku nie będzie już szkół gimnazjalnych w ustroju szkolnym. Nabyte
doświadczenie przy przeprowadzaniu zmian w sieci piekarskich placówek oświatowych w roku
bieżącym, pomoże w przeprowadzeniu planowanej reformy.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie zaznaczyła, iż z faktami się nie dyskutuje – samorządowcy są od
wykonania zadania. Zapewniła, że postara się przeprowadzić przedstawicieli oświaty przez reformę w
sposób jak najmniej bolesny, przy jak najmniejszych stratach. Wskazała, że ważne jest wzajemne
zaufanie. Nie ma narzędzi, za pomocą których można by modyfikować reformę – dlatego jeśli był czas
na protesty, to już minął. Obecnie należy zrealizować to, co zostało postanowione. Poinformowała, że
całą swoją energię skoncentrowała na przygotowaniach do tego przedsięwzięcia. Zaapelowała do
wszystkich o rozwagę i odpowiedzialność. Ustawa w sprawie reformy edukacji nie została jeszcze
przyjęta, trwają nad nią prace i można ją jeszcze modyfikować, przez co wiele głosów samorządów
zostało uwzględnionych. Ogłoszona podstawa programowa 30 listopada br. również jest jeszcze
konsultowana. Przekazała, że za chwilę będzie przedstawiać możliwe rozwiązania, co nie znaczy, że
chciałaby je zarekomendować, a jedynie wskazać zaakceptowane możliwości. Poinformowała o
możliwości podzielenia szkół podstawowych na 2 budynki (klasy 1-3 oraz 4-8). Zaleca się jednak, aby
był to etap przejściowy. Docelowo należy dążyć do scalenia podstawówki. Jest także możliwość
tworzenia klas szkoły podstawowej poza rejonizacją – np. klasy sportowe, co będzie rozważane w
kontekście AZS. Wskazała, że rzetelne informacje pochodzą z Urzędu Miasta i nie będzie brała
odpowiedzialności za informacje pochodzące z innych źródeł. Poza jej osobą wiarygodne informacje
posiada Zastępca Prezydenta, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu oraz Dyrektor ZEFO.
Następnie poinformowała, że w pierwszym etapie szerokie rozmowy przeprowadziła z Panią Dyrektor
Teresą Korab w zakresie przygotowań do zmian i zapoznania się z potrzebnymi danymi. Odbyła 2
spotkania z Wojewodą Śląskim i Kuratorem Oświaty w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie informowano o
przebiegu procedury legislacyjnej i projekcie ustawy. Prócz tego odbyła spotkania indywidualne z
Panią Kurator Urszulą Bauer oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu Panią Bożeną
Szaramą. Poinformowała, że koncepcja zmian jest wstępnie zarysowana i będzie konsultowana w
pierwszej kolejności z dyrektorami szkół, następnie z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów
placówki, której zmiany będą dotyczyć. Następnie wypracowana propozycja wraz z opinią danej
placówki będzie omawiana podczas posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a na finalnym etapie
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trafi pod obrady Rady Miasta. Do 31 marca 2017 r. należy podjąć stosowne uchwały. Nadmieniła, że
będzie rekomendowała wcześniejsze podjęcie procedury, aby wszystko spokojnie zostało
przeanalizowane i podjęte uchwały nie budziły żadnych wątpliwości. Na gruncie informacji
o planowanych zmianach w sieci placówek oraz przedstawionych podstawach programowych
dyrektorzy będą mogli przystąpić do analiz siatki godzin oraz zagospodarowania etatów nauczycieli.
Będzie robione wszystko, aby znaleźć zatrudnienie dla każdego nauczyciela, choć będzie to zadanie
trudne. Poinformowała, że nie chciałaby rozdzielać szkół podstawowych na osobne budynki, dzieląc je
na klasy 1-3 i 4-8. Nie służy to niczemu i wiązałoby się z koniecznością dowożenia dzieci z dzielnicy
do dzielnicy. Tego wariantu nie będzie. W związku z tym mogą się pojawić jednak pewne
niedogodności i możliwe będzie wprowadzenie zmianowości. Przewidywane jest to w zespołach
szkolno-przedszkolnych. Nie ma budynków, do których można by wyprowadzić przedszkole, stąd
możliwe wprowadzenie 1,5 zmiany. Pozostałe szkoły podstawowe zostaną bez zmian. Pełne
informacje zostaną jednak przedstawione po analizach i konsultacjach z dyrektorami placówek.
Dyrektor Teresa Korab wskazała, że przygotowane opracowanie zostało oparte również o dane, które
posiada Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Na podstawie obowiązującej
uchwały Rady Miasta, jeśli chodzi o szkoły podstawowe wykonała symulację liczby oddziałów w
każdej z placówek w oparciu o ww. dane dot. urodzeń w latach 2009 – 2015 z rozbiciem na
poszczególne lata aż do roku 2022 (załącznik nr 3 do Protokołu). Na mapę miasta naniesiono
obwody szkół, obowiązujące na dzień dzisiejszy (załącznik nr 4 do Protokołu). Ponadto porównano
rok 2002/2003 pod względem liczby placówek, oddziałów oraz dzieci do roku szkolnego 2015/2016
oraz 2016/2017 (załącznik nr 5 do Protokołu). Dane te pokazują jak niż demograficzny wpływa na
sytuację w mieście. Poinformowała, że razem z Panią Prezydent brała udział w rozmowach i z
niektórymi faktami nie można dyskutować. Wszystko ustalane jest na podstawie projektów ustaw,
które są procedowane i ciągle ewoluują. Wykazuje się wszelkie starania, aby na bieżąco nanosić
każde zmiany i informować o nich.
Przewodniczący Komisji wskazał na powrót do systemu edukacji, który funkcjonował kilkanaście lat
temu, jednak przy kilku tysiącach uczniów mniej, co będzie rzutować na nową strukturę oświaty w
mieście.
Dyrektor ZEFO poinformowała, że subwencja ma być jeszcze przeliczana. Należy zorientować się,
jakie potrzeby mają poszczególne szkoły, aby przekazać te informacje do kuratorium. Tych pieniędzy
na chwilę obecną nie ma w budżecie miasta, ale zostało to obiecane. Wyraziła nadzieję, że gmina
otrzyma środki.
Przewodniczący Łukasz Ściebiorowski poprosił o omówienie poszczególnych etapów pracy
związanych z przedmiotową reformą.
Dyrektor Korab poinformowała, iż jest w posiadaniu kart ewidencyjnych wszystkich budynków
szkolnych, podczas spotkań z dyrektorami będzie można je zaktualizować. W związku z
przekształceniem szkół potrzebne będzie podjęcie wielu uchwał, które będą aktami założycielskimi.
Bardzo dużo prac przewiduje się w okresie stycznia. Poinformowała, że na pewno będzie prosiła o
spotkanie Komisji w tym trudnym okresie, celem przeprowadzenia dyskusji.
Przewodniczący Komisji zaapelował do dyrektorów szkół i nauczycieli, aby wszelkie pytania i
wątpliwości rodziców przekazywać do wydziału, ZEFO i radnych, aby móc uniknąć nieporozumień.
Każda nieprawdziwa informacja może tylko zaszkodzić.
Dyrektor ZEFO poinformowała, że na pewno będzie prosiła dyrektorów placówek o sporządzenie
zerowych arkuszy organizacyjnych, ujmujących maksymalną liczbę uczniów. Należy zrobić kilka
symulacji „co by było gdyby”. Będą wykazywane wszelkie starania, aby reforma została
przeprowadzona jak najmniejszym kosztem społecznym.
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Przewodniczący Komisji wyraził zainteresowanie, w której ze szkół w następnych latach może pojawić
się przepełnienie w związku z ilością uczniów.
Dyrektor Korab wskazała, że analizując poszczególne szkoły w najgorszej sytuacji Miejska Szkoła
Podstawowa nr 1 będzie miała 19 oddziałów i ponad 430 uczniów, wliczając w to dwa oddziały
zerowe. W przypadku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 będzie to 25 oddziałów i 571 dzieci. Problem
na pewno pojawi się w przypadku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, w najgorszym przypadku znajdą
się tam 32 oddziały i 662 dzieci, licząc po 25 uczniów na oddział. Kolejno przedstawiła symulację
liczebności oddziałów i uczniów w pozostałych szkołach w oparciu o załącznik nr 3 do Protokołu.
Ponadto przedstawiła liczbę oddziałów oraz uczniów w oddziałach w każdym z gimnazjów, bez
naboru do klasy 1 w roku 2016/2017.
Przewodniczący Komisji zapytał radnych o pierwsze wnioski w związku z przedstawionymi
informacjami.
Radna Anna Gałbas zaznaczyła, że na początku należy zastanowić się nad tym, które szkoły
ponadgimnazjalne pozostaną na terenie miasta oraz w których gimnazjach powstaną szkoły
podstawowe. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe są one bezpieczne, będzie należało jedynie zmienić
rejonizację.
Przewodniczący Komisji poinformował, że na terenie miasta zostaną wszystkie obecne szkoły
ponagimnazjalne. Minister Edukacji zachęcała do przekształcania gimnazjów w licea, natomiast już
obecnie jest problem z naborem.
Dyrektor ZEFO wskazując na Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych wspomniała o dużych
możliwościach placówki. Nie powinno być problemu również jeżeli chodzi o budynek Akademickiego
Zespołu Szkół. Trudności mogą się pojawić natomiast w przypadku Zespołu Szkół nr 1. Szkoła ma
bardzo dobry nabór, a dodatkowo nauka zarówno w liceum, jak i technikum zostanie wydłużona. Baza
lokalowa placówki może okazać się za mała. Przekazała także, że być może należy się zastanowić
nad otwarcie w jednym z budynków byłego gimnazjum centrum praktyk zawodowych dla piekarskiej
młodzieży.
Przewodniczący Komisji przekazał, że Rada Miasta podejmując uchwałę ostatecznie zdecyduje o
siatce szkół. Poszczególni radni w swoich dzielnicach rozmawiają z dyrektorami szkół, nauczycielami
oraz rodzicami. Wyraził nadzieje, że zmiany uda się przeprowadzić jak najmniejszym kosztem dla
uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Zapytał obecnych o pytania i sugestie.
Wiceprzewodniczący Komisji zaznaczył zasadność odbycia się przedmiotowego posiedzenia Komisji
z uwagi na rangę tematu, z którym gmina będzie się borykać przez najbliższe 3 lata, do momentu aż
nowa struktura nie zaistnieje w pełnym wymiarze. Poinformował, że podczas poprzedniej reformy
edukacji również pełnił mandat radnego miasta. Była to sprawa trudna, ciągnęła się długimi okresami i
teraz będzie podobnie. Podziękował Pani Dyrektor Korab za przygotowany materiał, który daje
podstawę do ustalenia mapy szkół.
Dyrektor ZEFO poinformowała o złożonym akcesie współpracy dyrektorów. Poinformowała, że w
sytuacji, gdy dziecko ma dalej do szkoły niż 3 km, gmina zobowiązana jest zorganizować dowóz.
Trzeba wziąć pod uwagę wtedy dodatkowe koszty, nie mówiąc już o przeżyciach emocjonalnych
dziecka. Lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie 1,5 zmiany, niż dowóz dziecka do innej dzielnicy.
Przekazała, że wszystkie rozwiązania, które proponowano dla dzieci 6-letnich w klasach 1, są
realizowane. Ponadto od lutego przewiduje się uruchomienie nauki pływania dla dzieci klas 2 i 3.
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Przewodniczący Komisji wskazał, że większość osób pamięta zmianowość w szkołach, wymagania
rodziców jednak uległy zmianie i to co kilkanaście lat temu było akceptowalne, dzisiaj niekoniecznie.
Przekazał, że będą wykazywane starania, aby uniknąć wprowadzenia zmianowości w szkołach,
jednak w niektórych placówkach może zostać wdrożona.
Radna Anna Gałbas zapytała, czy w obecnych budynkach szkół gimnazjalnych pozostaną 2 i 3 klasy
gimnazjalne oraz zostanie przeprowadzony nabór do klas 1 szkół podstawowych.
Prezydent Miasta przekazała, że koncepcja dot. gimnazjów zgodnie z deklaracją w pierwszej
kolejności zostanie omówiona z dyrektorami szkół, w których nastąpią zmiany. Dopiero później
zostanie ona przedstawiona radnym, wraz z opinią dyrektorów, grona pedagogicznego i rodziców.
Radna Gabriela Kossakowska nadmieniła, że skrupulatnie przeglądała materiały przekazane przez
Dyrektor ZEFO, których przygotowanie z pewnością zajęło wiele czasu. Wspomniała, że ma
doświadczenia związane z przenosinami szkoły oraz poprzednią reformą edukacji. Obecnie jest
jeszcze dużo czasu, aby się nad tym pochylić, wtedy było go dużo mniej. Przy poprzedniej reformie
oświaty wielu nauczycieli pozostało bez pracy. W tej chwili jest deklaracja Pani Prezydent i nikt nie
powinien bez niej zostać – to jest bardzo ważne. Należy to przeprowadzić w sposób dobry dla
młodzieży i pracowników oraz ograniczyć zmianowość przy wygaszaniu szkół.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy dane liczbowe dot. budynków placówek oświatowych w latach
2002/2003 dot. okresu, gdy liczba oddziałów była największa.
Dyrektor Korab zaprzeczyła i wskazała, że był to rok, w którym zaczęły funkcjonować gimnazja.
Poinformowała, że problem w przypadku zatrudnienia może dot. personelu obsługi i administracji w
szkołach. Jeszcze raz podkreśliła, że pomocne będzie opracowanie arkuszy zerowych.
Pani Prezes Małgorzata Morawiak-Szysler zapytała o termin spotkania Pani Prezydent z dyrektorami,
nauczycielami i rodzicami uczniów. Wskazała na termin 17 lutego 2017 r., kiedy gminy muszą
przekazać kuratorium projekty uchwał do konsultacji. Czasu jest bardzo mało.
Prezydent Miasta zaznaczyła, że ustawa nie została jeszcze uchwalona. Zgodnie z harmonogramem,
najpóźniej 31 grudnia br. uchwalona ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP. Do tej pory
ciągle są nanoszone zmiany i nie jest to obowiązujący dokument. Jeżeli chodzi o szybkość
podejmowania decyzji – na szczęście Piekary Śląskie cieszą się statusem powiatu grodzkiego, co
znacznie skraca drogę i ułatwia dyskusję. Wstępna koncepcja była konsultowana z kuratorium i w
takim kształcie może zostać zaakceptowana. Już teraz dyrektorzy podstawówek mogą zabrać się za
analizy i szacunki potrzeb szkół, mając na uwadze 7 i 8 klasy. Przekazała, że zrobi wszystko, aby
reforma została przeprowadzona przy najmniejszych stratach. Poinformowała, że rozmowy z
dyrektorami gimnazjów mogą odbyć się nawet w przyszłym tygodniu, aby pokazać pewne możliwości.
Również w przyszłym tygodniu rozmowy w kontekście finansów i potrzeb mogą zostać
przeprowadzone z dyrektorami podstawówek. Zapewniła, iż jeżeli chodzi o termin ustalenia spotkania,
nie należy się wahać i kontaktować z nią lub zastępcą. Przedstawiciele kuratorium deklarują, że jeżeli
będzie taka wola, chętnie przyjadą na spotkania. Zadeklarowała uczestnictwo w prawie wszystkich
spotkaniach, ze względu na priorytetową rangę sprawy. Najważniejsze jest przeprowadzenie zmian w
taki sposób, aby nauczyciele nie stracili pracy.
Obecny na posiedzeniu nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 1 wskazał na różnice pomiędzy reformą
związaną z wygaszaniem gimnazjów, a poprzednią reformą dot. ich powstania. W związku z
powyższym zapytał, co stanie się z budynkami wygaszanych gimnazjów, w które zainwestowano
wypracowane pieniądze przez szkołę oraz dotowane przez miasto, jak i zatrudnionymi osobami.
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Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj przekazała, że każdy z budynków wygaszanych szkół
zostanie zagospodarowany dla celów edukacyjnych i na pewno nie będą stały puste.
Obecny na posiedzeniu nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 nadmienił, że obecnie w prawie każdej
szkole gimnazjalnej są klasy sportowe. Zapytał o plany dot. tych klas.
Prezydent Miasta poinformowała, że uczniowie klas sportowych zakończą naukę w szkołach
gimnazjalnych, a następnie przygotowana zostanie dla nich oferta w Akademickim Zespole Szkół.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że pytanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi, czy będzie
możliwość kontynuacji takich działań w ramach szkół podstawowych.
Prezydent Miasta zapewniła, że Piekary Śląskie stawiają na sport, co widać. Można nad tym
pomyśleć, jednak w pierwszej kolejności należy ustalić siatkę szkół.
W związku z brakiem dalszych uwag zakończono dyskusję i ogłoszono 5 minutową przerwę
w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady Komisji.
Ad. 2. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji przedstawił informacje na temat następnego posiedzenia Komisji. W związku
z tematem grudniowych obrad Komisji dot. pozyskania środków zewnętrznych w placówkach
oświatowych, zwrócił się do Pani Naczelnik Jolanty Skrzydło z prośbą o przygotowanie
ww. materiałów.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
Patrycja Zyta-Majdanik
Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Piekary Śląskie
Łukasz Ściebiorowski
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