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            Protokół Nr 27/9/2020 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 22 października 2020 roku 

 

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 Marek Chruściel. 

Zaproszeni: 

Pani Iwona Głowacka-Dzieciuch – Pracownik Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu (czyt.: 

CUW). 

 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020”. 

4. Informacja nt. realizacji godzin rewalidacji w trakcie nauki zdalnej. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano -  7 „za”- jednogłośnie. 

Radny Marcin Świerkula zgłosił nieobecność Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek podając jej 

powód.   

 

Ad. 3 

„Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2019/2020”. 

 Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Iwonę Głowacką-Dzieciuch, która 

rzetelnie omówiła przygotowany projekt uchwały. 

Radny Robert Kurosz wobec braku pytań przystąpił do głosowania powyższego projektu uchwały. 

Głosowano - 7 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad.4 

Informacja nt. realizacji godzin rewalidacji w trakcie nauki zdalnej. 

 

Przewodniczący komisji oznajmił, że rodzic dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu zwrócił się do radnego z pytaniem, w jaki sposób godziny 

rewalidacji są/będą realizowane w trakcie nauki zdalnej? 

Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch oznajmiła, że na chwilę obecną nie posiada informacji  

w tym temacie. Jednakże zaoferowała chęć przygotowania potrzebnych danych i przedstawienia ich na 

kolejnym posiedzeniu komisji.  

 Radny Jerzy Żyła będący również nauczycielem w wymienionej wyżej szkole opowiedział jak 

wygląda sytuacja z jego perspektywy. Podczas nauki zdalnej ogólne zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 

4 godziny dziennie wychowanka przed komputerem. 

 Rodzic dziecka niepełnosprawnego po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym ustala ilość 

godzin nauki.  Nauczanie zdalne jest specyficzną formą edukacji, ponieważ dzieciom trudniej się 

skupić przed monitorem.    
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 Mówca dodał, że rodzice mają stały kontakt z wychowawcą za pomocą dziennika 

elektronicznego, jak również poprzez telefon, komunikatory. Radny zaproponował pomoc rodzicom 

dzieci, którzy napotkają ewentualne trudności w komunikacji z nauczycielem prowadzącym.  

 Radny Robert Kurosz podziękował za wypowiedź Panu Jerzemu Żyle i przeszedł do kolejnego 

punktu porządku obrad. 

 

Ad. 5  

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 Przewodniczący komisji zapytał Panią Iwonę Głowacką-Dzieciuch o wygląd nauczania 

zdalnego w sandomierskich szkołach. 

 Pracownica CUW-u odpowiedziała, że w Szkole Podstawowej Nr 1 do końca bieżącego 

tygodnia odbywa się nauka online, która być może zostanie przedłużona po uprzednio podjętej decyzji 

sanepidu. Z kolei, w  Szkole Podstawowej Nr 4 cztery klasy zostały wyłączone z normalnych zajęć 

lekcyjnych.    

 Radny Robert Kurosz wyraził swoją pozytywną opinię nt. ujednoliconej platformy 

szkoleniowej (Teamsy) w placówkach oświatowych.  

 Pani Iwona Głowacka-Dzieciuch poinformowała, że organ prowadzący zorganizował 

szkolenie dla dyrektorów szkół i nauczycieli prowadzących w celu nabycia wiedzy jak zarządzać 

platformą szkoleniową oraz jak aktywnie prowadzić zajęcia i kontrolować efektywność nauki. 

Powyższe warsztaty odbędą się w terminie od 2 listopada br.   

 Radny Marcin Świerkula zapytał, czy uczniowie zgłaszają problem z dostępem do Internetu? 

Pracownica CUW-u oznajmiła, że obecnie każde gospodarstwo domowe ma zapewniony dostęp do 

Internetu i posiada wyposażenie umożliwiające zdalną naukę. 

 Radny Jerzy Żyła odpowiedział, że na początku roku szkolnego została rozesłana informacja 

do rodziców dzieci, aby zweryfikować powyższy problem. Dyrekcja dołożyła wszelkich starań, aby 

każdy uczeń posiadał odpowiednie warunki i sprzęt do edukacji.   

 Radna Ewa Gracz zapytała o sytuację epidemiologiczną w sandomierskich żłobkach                 

i przedszkolach? 

 Pani Iwona Głowacka- Dzieciuch oznajmiła, że obecnie dwóch pracowników jest na etapie 

obserwacji w przedszkolu.  

 Radny Robert Kurosz ponownie zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie list obecności 

wejść/wyjść dziecka podpisywanych przez rodziców na okres pandemii koronawirusa. 

  

Ad. 6 

Zamknięcie obrad. 

  

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

Protokołowała: Marlena Lasek Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


