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Protokół Nr 25/7/2020 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 24 sierpnia 2020 roku 
(posiedzenie zdalne) 

 
Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu.  
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
 
Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Lebida.  
 
Zaproszeni: 
Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, 
Pani Elżbieta Sobolewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu, 
Pan Grzegorz Socha – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu, 
Pani Małgorzata Szuba – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu, 
Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 
(czyt.: MOSiR). 
 
Ad. 1 
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył  zdalne posiedzenie komisji. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Rozmowa z Dyrektorami Szkół Podstawowych nt. nauczania hybrydowego.  
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania  
z obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu. 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano-  7„za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Rozmowa z Dyrektorami Szkół Podstawowych nt. nauczania hybrydowego.  
 
 Radny Robert Kurosz wyjaśnił, że obecność na komisji Dyrektorów wszystkich Szkół 
Podstawowych w Sandomierzu spowodowana jest zbliżającym się rozpoczęciem roku 
szkolnego. Mając na uwadze sytuację pandemii COVID-19 zdecydował, aby w porządku 
obrad zawrzeć punkt dot. nauczania hybrydowego w placówkach oświatowych.   
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Przewodniczący komisji zapytał Dyrektorów jak będzie przebiegać nauczanie  
w nadchodzącym roku szkolnym? Czy szkoły są przygotowane na wprowadzenie zdalnego 
nauczania w razie wystąpienia zachorowania w placówce?  

Zdaniem przewodniczącego komisji należy ujednolicić platformę internetową 
przeznaczoną dla nauczycieli i rodziców we wszystkich szkołach celem uniknięcia komplikacji 
w zdalnym nauczaniu.  

Radny Robert Kurosz poprosił o odniesienie się każdego z Dyrektorów do wyżej 
zadanych pytań.  

Pan Grzegorz Socha powiedział, że SP3 korzystała z platformy internetowej firmy 
„ANetConnect” - Pana Patryka Abdula. Na okres wakacyjny system został zawieszony, ale  
w momencie rozpoczęcia roku szkolnego zostanie wznowiony. Dyrektor podkreślił, że należy 
być przygotowanym na organizację zdalnej nauki.  

Pan Grzegorz Socha dodał, że zaplanowane zostało spotkanie z władzami Urzędu 
Miejskiego oraz przedstawicielem sanepidu w Sandomierzu w sprawie podjęcia konkretnych 
procedur postępowania w szkole oraz wytycznych dla Dyrektorów, nauczycieli, rodziców  
i dzieci.   

Wymienił m.in. zmiany, które nastąpiły w przygotowaniu organizacji pracy z dziećmi: 
- rotacja przychodzenia dzieci do szkoły (dwie różne godziny),   
- klasy 1-3 oraz 4-8 odbędą nauczanie w odrębnych budynkach, 
- świetlica szkolna nie może być przepełniona, 
- przygotowanie planu lekcji, który umożliwi mijanie się dzieci na korytarzu,  
- regularna dezynfekcja dłoni, 
- decyzja o organizacji/przygotowaniu szkolnych przedstawień czy imprez dla dzieci będzie 
dopiero  podjęta na spotkaniu Rady Pedagogicznej,  
- wyodrębnienie osobnego pomieszczenia w celu ewentualnego zachorowania wśród dzieci, 
- dzienniki elektroniczne – podstawowym narzędziem kontaktu nauczyciela z rodzicem. 
 Pani Małgorzata Szuba powiedziała, że SP4 bazowała na platformie edukacyjnej 
„Microsoft Teams Office 365”, która obecnie wymaga aktualizacji. Dyrektor wyraziła swoje 
zadowolenia co do programu, dzięki któremu można było prowadzić lekcje online, 
bezproblemowe kontaktować się z uczniami/rodzicami za pomocą komunikatora, a to z kolei 
pozwoliło na uporządkowanie przepływu treści (zadań do wykonania w domu) i bieżących 
informacji.   

Ponadto oznajmiła, że podtrzymuje zdanie przedmówcy, że zostaną wprowadzone 
różne godziny organizacji zajęć dla dzieci, trzy krótsze przerwy obiadowe, aby stołówka nie 
była przepełniona w szczytowych momentach, ograniczenia wchodzenia osób postronnych 
do szkoły.    

Dokładne procedury zapadną po odbytym spotkaniu Burmistrza Sandomierza  
z przedstawicielem sanepidu.   

Radny Robert Kurosz zapytał, czy rodzice podopiecznych będą mogli wejść do środka 
budynku? 
 Pan Waldemar Gosek powiedział, że szkoła przygotowuje się do organizacji 
normalnych zajęć, jednak przy stworzeniu odpowiednich stref dla najmłodszych dzieci, dla 
rodziców i uczniów starszych klas. Ponadto, wejście do budynku szkoły będzie z dwóch stron 
placówki, a każde dziecko będzie siedziało w osobnych ławkach. Klasy starsze będą uczyły się 
w tej samej klasie, a nauczyciel będzie zmieniał salę w celu ograniczenia skupisk dzieci 
między piętrami i korytarzu. Zwiększona zostanie liczba przerw obiadowych.   
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Dyrektor dodał, że będzie konsultować się z Panem Patrykiem Abdulem w celu aktualizacji 
platformy edukacyjnej.  
 Radny Marek Chruściel poprosił o umieszczenie konkretnych procedur i zasad 
związanych z powrotem dzieci do szkół/przedszkoli na oficjalnych stronach placówki 
oświatowej oraz w witrynach informacyjnych Urzędu Miejskiego, ponieważ stanowiłyby 
czytelną wskazówkę dla zainteresowanych.   

Pan Grzegorz Socha odpowiedział, że zostanie przygotowana rzetelna i czytelna 
informacja dla rodziców i dzieci po odbytym spotkaniu z Burmistrzem i inspektoratem 
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sandomierzu.  
 Radny Robert Kurosz zapytał czy dyrektor danej szkoły mógłby przygotować filmik                
o zasadach obowiązujących w placówce i przesłać wszystkim rodzicom przez elektroniczny 
dziennik?  

Dyrektor SP3 odpowiedział, że najlepsza forma przekazu informacji dla rodziców jest 
poprzez maila lub  bezpośredni kontakt telefoniczny.   
 Przewodniczący komisji stwierdził, że dzieci poprzez zdalne nauczanie otrzymywały 
ogrom prac domowych, które w rezultacie odrabiali rodzice spędzając kilka godzin. Zapytał, 
czy w momencie wprowadzenia zdalnej nauki przewidziany jest kontakt nauczyciela  
z uczniem w celu omawiania zajęć? Być może skutecznym rozwiązaniem byłoby, aby 
nauczyciel przez jedną godzinę lekcyjną rotacyjnie uczył 6-8 osobową grupę dzieci, nad którą 
byłby w stanie zapanować i wszystko wytłumaczyć.  

Pani Małgorzata Szuba oznajmiła, że nie wyobraża sobie nauki chorego dziecka  
w domu przez kilka godzin. Inaczej wygląda nauka na zasadzie „wideolekcji” a inaczej nauka 
chorego/zakażonego dziecka w domu, ponieważ nie będzie efektywne.      

Pani Tamara Socha powiedziała, że może dałoby się zsynchronizować klasy 
pomniejszone o dzieci chore wspólnie ze zdrowymi i obecnymi fizycznie w szkole z tablicami 
interaktywnymi, które są w każdej placówce. Informatyk z CUW-u będzie sprawdzał takie 
rozwiązanie.   

Pan Grzegorz Socha  dodał, że jego zdaniem cała klasa powinna posiadać nauczanie 
hybrydowe  w momencie odbywania dwutygodniowej kwarantanny.  
 Radny Ewa Gracz zapytała czy wszystkie dzieci miały możliwość logowania się do 
zdalnych zajęć? Z ostatnich informacji wynika, że komputery zostały zakupione z dotacji 
udzielonej na ten cel Urzędowi Miejskiemu.  

Pani Elżbieta Sobolewska powiedziała, że szkoła otrzymała sporą liczbę laptopów,  
a dzieci miały dostęp do zdalnych zajęć i logowały się bez problemów.  

Dyrektor SP2 oznajmiła, że placówka pracuje na platformie edukacyjnej „Microsoft 
Office 365” oraz za pośrednictwem aplikacji komunikatorów: „Teamsy” i „Mądra Ewa”, które 
sprawdziły się pod względem przepływu informacji w relacji nauczyciel - rodzic. 
Wychowawcy mieli stały kontakt telefoniczny z opiekunami dzieci.   
 Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za zabrany głos i przystąpił do 
omówienia kolejnego punktu porządku obrad.    
 
Ad. 4  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest 
organem prowadzącym. 
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 Pani Tamara Socha omówiła przygotowany projekt uchwały wyjaśniając, że zmienia 
się wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne od 2% do 6 % przeznaczonych 
na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Zmiana wysokości odpisu podyktowana jest 
sytuacją finansową Gminy Sandomierz spowodowaną pandemią COVID-19.  

Powyższy projekt uchwały został poddany do uzgodnienia Związkom Zawodowym 
zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sandomierz.  
 Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Pani Krystyna Socha nie zgadza 
się na zmianę zapisu i optuje za pozostawieniem dotychczasowego zapisu, bez wskazania 
innego pomysłu.  

Z kolei Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Sandomierzu nie zajął stanowiska w powyższej sprawie, co traktuje 
się jako brak sprzeciwu.  

Dyrektor CUW-u powiedziała, że zaproponowany przedział procentowy pozwoli 
zmniejszyć obciążenie gminy na oświatę.   
 Radny Andrzej Majewski zapytał, ile wynosiła procentowa wysokość odpisu na 
nauczyciela w zeszłym roku, a ile w bieżącym? 

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że w zeszłym i bieżącym roku odpis na nauczyciela 
wynosił tyle samo, czyli 6 %, ponieważ kondycja finansowa gminy była lepsza niż obecnie -
pandemia koronawirusa.    

Radny powiedział, że w związku ze wzrostem wymagań wobec nauczycieli  
i zwiększeniem obowiązków, wysokość dodatku powinna zostać na poziomie co najmniej 5 % 
dla nauczycieli.  
 Radny Marek Chruściel powiedział, że Centrum Usług Wspólnych, Urząd Miejski, 
Ośrodek Pomocy Społecznej czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu nie 
otrzymuje nagród kwartalnych od stycznia ze względu na trudny czas pandemii.  Radny 
przychyla się do zmniejszenia poziomu procentowego zaplanowanego dodatku do 
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. 

Przypomniał, że w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu jest zatrudnionych 67 
pracowników, którzy pracują za najniższe wynagrodzenie, bez premii, dodatków, 
kwartalników czy podwyżek. 

Zapytał, czy im się nie należy wyróżnienie za pracę?   
 Radny Marek Strugała zapytał, jakie sumy gmina może zaoszczędzić do końca roku? 

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że od 1 września do końca bieżącego roku 
oszczędności z tyt. dodatków na poziomie obecnie obowiązujących, czyli 6% wyniosłyby: 
-  przedszkola - 122.721.000 zł.  
-  szkoły podstawowe - 307.279.000 zł.   
Łącznie – ok. 435.000 zł. 
 Radny Robert Kurosz zaproponował, aby wprowadzić zapis od 2% do 12% środków 
przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, a decyzję w jakiej wysokości 
zostaną przyznane dodatki pozostawić organowi prowadzącemu.  
 Radny Marek Strugała dodał, że pracownicy Biura Wystaw Artystycznych 
w Sandomierzu nie pobierają żadnych dodatków. Podkreślił, że warto wynagradzać tych, 
którzy wykonują solidnie swoje obowiązki.  

Radny Jerzy Żyła powiedział, że radni mają wątpliwości co do projektu uchwały. 
 Radny Andrzej Majewski zawnioskował, aby wprowadzić zapis w wysokości co 
najmniej 5% środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.  
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Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek radnego.  
Głosowano - 1 „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.  
Wniosek został odrzucony.  
 
Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. 
Głosowano -   1 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”.  
Projekt uchwały został odrzucony. 
 
Ad.5  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu 
Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu. 
 

Przewodniczący komisji przypomniał, że dotychczasowy regulamin stadionu wynikał               
z zarządzenia Dyrektora jednostki MOSiR-u – Pana Pawła Wierzbickiego i zapytał czy ww. 
dokument jest całkowicie nowy czy tylko jego modyfikacją?  

Przedstawiciel MOSiR-u odpowiedział, że na podstawie złożonego wniosku  Komendy 
Powiatowej Policji w Sandomierzu nastąpiła modyfikacja obecnego regulaminu na zasadzie 
prawa lokalnego. Dzięki temu zapisowi służby porządkowe będą mogły szybciej i skuteczniej 
przeprowadzić interwencję w kwestii wybryków chuligańskich odbywających się na  miejskim 
stadionie, także pod względem wyciągania restrykcyjnych konsekwencji takiego 
postępowania.   

Pan Paweł Wierzbicki odpowiedział, że zmiany są niewielkie w treści, ale 
przekształcenie zapisu jest konieczne, ponieważ konsekwencje nie były rygorystyczne  
i wynikały tylko ze złamania regulaminu stadionu. Przed każdym rozpoczęciem sezonu 
piłkarskiego z inicjatywy Komendy Policji regulamin jest konsultowany z administratorem 
obiektu - MOSiR-em oraz przedstawicielami klubu sportowego „Wisła”.    

Radny Andrzej Majewski zauważył w zapisie § 10 pkt. 2a błąd pisarski (brak literki 
„w”).  

Pan Paweł Wierzbicki zadeklarował uzupełnienie treści w wymienionym  miejscu.  
Radny Marcin Świerkula zapytał, czy zostały przeprowadzone konsultacje z klubem 

„Wisły Sandomierz”? 
Pan Paweł Wierzbicki odpowiedział, że nie było żadnych konsultacji, ponieważ 

obowiązkiem administratora jest zapis regulaminu i wymogów w celu ograniczenia 
niebezpieczeństwa na stadionie.  

Na klub „Wisła” nie zostały nałożone dodatkowe obowiązki poza tymi, które już były 
uwzględnione.  

Radny Marek Strugała zapytał, czy zmiana regulaminu wiąże się z jakimiś kosztami? 
Dyrektor MOSiRu oznajmił, że jedynym przewidzianym kosztem jest zrobienie tablicy 
informacyjnej z jego treścią.  

Radny Marcin Świerkula zapytał o zapis w §7 pkt. 4 dot. wielkości baneru.   
Pan Paweł Wierzbicki odparł, że zapis dot. gabarytów plakatów kibiców na meczach 

został wprowadzony, ponieważ zbyt duża jego powierzchnia może utrudnić Policji 
identyfikację chuligana poprzez zakrycie twarzy.  

Dodał, że zasadnym jest podjęcie ww. uchwały, ponieważ pozwoli to na zachowanie 
bezpieczeństwa na stadionie i  umożliwi egzekwowanie kar.      
 Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad powyższym projektem uchwały. 
Głosowano - 7 „za” – jednogłośnie.  
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Ad.6  
Sprawy różne. 
Brak spraw różnych. 
 
Ad. 7 
Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
Komisji. 
 
 

  Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
Protokołowała:  
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


