Protokół Nr 3/19
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23.01.2019r.
o godz. 11,15 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Marczak – Przewodnicząca ww. Komisji.
Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)
Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.
Porządek obrad :
1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów nr 1/18 z dnia 12.12.2018r. i nr 2/18 z dnia 19.12.2018r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2019r.
5. Sprawy różne: - pismo Rady Rodziców SP nr 9 wraz z odpowiedziami Prezydenta
Miasta.

Ad.1
Przewodnicząca Komisji Pani Iwona Marczak (dalej: Przewodnicząca Komisji) przywitała
radnych i gości.
Do porządku obrad nie było uwag. Porządek przyjęto.
Ad. 2
Przyjęcie protokołów nr 1/18 z dnia 12.12.2018r. i nr 2/18 z dnia 19.12.2018r.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów. Nie było, przyjęto.
Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice (zał nr 2).
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Waldemar Boryń (dalej:
Naczelnik WEKiS) omówił projekt. ww. uchwały.
Dla potrzeb rekrutacji dzieci (drugi etap postępowania rekrutacyjnego)
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Pabianice oraz dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, organ prowadzący ustala i podaje do publicznej
wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym,
określając także dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów i liczbę punktów
za nie uzyskanych.
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Jeśli chodzi o szkoły nie ma żadnych zmian w zakresie kryteriów, natomiast
w przedszkolach są dwie zmiany. Pojawił się zapis o przyznaniu punktów za kontynuację
edukacji przedszkolnej dziecka, które w roku ubiegłym uczęszczało do miejskiego żłobka.
Drugie kryterium dotyczy odległości, bliskości zamieszkania dziecka od placówki, do której
chce uczęszczać. Pozostałe kryteria bez zmian.
Radny Włodzimierz Stanek: czy są określone wstępne przewidywane limity przyjęć do klas
1 w szkołach (ile klas może powstać) i plany odnośnie poszerzenia oferty szkół
z oddziałami integracyjnymi.
Naczelnik WEKiS: przewidujemy w poszczególnych szkołach następującą liczbę
oddziałów klas 1: w Sp nr 1-1, Sp nr 2 – 2, Sp nr 3 - 4,5, Sp nr 5 – 2, Sp nr 8 – 1,2,
Sp Nr 9 – 2, Sp nr 13 – 2, Sp nr 14 - 2, Sp nr 15 – 1, Sp nr 16 - 4, Sp nr 17 – 2. W tej
chwili mamy cztery szkoły, w których funkcjonują oddziały integracyjne: Sp nr 1, 8, 9 i 16,
ten rok szkolny pokazał, że to jest trochę za mało. Zwłaszcza, że SP nr 1, 8 i 9 w jednym
roku może mieć dwa oddziały, a w następnym tylko jeden. W sytuacji, kiedy będzie tylko
1 oddział, nie będzie on oddziałem integracyjnym, co znacząco obniża możliwość
przyjęcia dzieci, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozważamy
opcje, aby dodatkowe oddziały integracyjne uruchomić w Sp nr 3, bo jest to szkoła, która
ma najlepiej przygotowaną kadrę (ukończone studia podyplomowe z różnego rodzaju
specjalności), posiada na tyle dużo oddziałów w każdym poziomie, że można bez
problemu utworzyć dowolną ilość oddziałów integracyjnych, liczba dzieci z orzeczeniami
lawinowo rośnie z roku na rok.
Radna Grażyna Wójcik: rozumiem, że ograniczenia ilości oddziałów w poszczególnych
szkołach wynikają z warunków lokalowych?
Naczelnik WEKiS: Sp nr 1 ma na dziś liczbę dzieci z rejonu niecałe 30, jeśli nie odliczy
się 3, 4 dzieci mamy akurat 1 oddział. Oczywiście zgłaszają się chętni spoza rejonu,
ale nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że szkoła, posiadająca dobre warunki
lokalowe i mogąca zapewnić komfortową pracę na przysłowiową jedną zmianę, będzie
obniżać populację, a pozwalać na nieograniczony wzrost tej populacji w szkole, gdzie
nie ma warunków lokalowych. Liczba dzieci w rejonie Sp nr 1 i 9 jest od kilku lat na
poziomie 3 oddziałów, stosujemy zasadę, że w jednym roku w jednej placówce jest
tworzony 1 oddział, w drugiej 2, a w następnym roku odwrotnie.
Głosowanie: za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały – 9, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 4
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2019r.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do planu pracy. Nie było uwag i nowych propozycji.
Głosowanie ws przyjęcia planu pracy Komisji OKiS na 2019r.: za przyjęciem – 9,
przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Plan pracy został przyjęty (zał. nr 3).
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Ad. 5
Sprawy różne:
Przewodnicząca Komisji wskazała, że Radni otrzymali pismo Rady Rodziców
SP nr 9 (zał. nr 4) i odpowiedzi Prezydenta Miasta Pabianic (zał. nr 5-7). Zapytała, czy
są jakieś pytania w tej sprawie. Nie było.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu o godz. 11.30.

Protokołowała:

Obradom przewodniczyła:

Magdalena Witkowska

Iwona Marczak
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