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Protokół Nr 34/15/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z posiedzenia w dniu 30 listopada 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Robert Pytka. 

Ad. 1  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o realizacji dodatkowych zajęć  nauki pływania w klasach I i II 

w kontekście art. 42 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela. 

4. Analiza projektu reformy oświatowej. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała wystąpień dyrektorów Szkół Podstawowych w Sandomierzu: 

Pana Waldemara Goska – Szkoła Podstawowa Nr 1, 

Pani Elżbiety Sobolewskiej – Szkoła Podstawowa Nr 2, 

Pan Grzegorza Sochy – Szkoła Podstawowa Nr 3, 

Pani Małgorzaty Szuba – Szkoła Podstawowa Nr 4, 

oraz dyrektorów Gimnazjów: 

Pana Mieczysława Dygasa – Gimnazjum Nr 1, 

Pana Kazimierza Krzelowskiego – Gimnazjum Nr 2. 

W dyskusji ustalono między innymi, że: 

- zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom opuszczającym budynek szkoły w celu przejścia na lekcje pływania, 

- obowiązkiem dyrektorów placówek jest odpowiednie zorganizowanie pracy nauczycieli,  

z uwzględnieniem opieki nad dziećmi w drodze pomiędzy szkołą a basenem, 

Zwrócono także uwagę, że wprowadzenie nauki pływania w klasach I i II jest zainicjowane 

przez MOSiR, a szkoły nie podpisały stosownych porozumień w tej sprawie. 

Obecna na posiedzeniu Pani Tamara Socha – dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty 

podkreśliła, że jest to uchybienie ze strony dyrektorów szkół i należy je natychmiast wyjaśnić. 
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Przewodnicząca obrad powiedziała między innymi, że w latach ubiegłych nauczyciele byli 

honorowani za różne dodatkowe zajęcia tzw. „dodatkiem burmistrzowskim”. Jej zdaniem 

doprowadzanie dzieci na basen powinno być płatne.  

Ad. 4 

Komisja wysłuchała wystąpień dyrektorów szkół, którzy wyrazili swoje obawy, co do 

wdrożenia reformy oświatowej.  

Omówiono wpływ reformy oświatowej na zatrudnienie nauczycieli. 

Wskazano na konieczność odpowiedniego zagospodarowania bazy lokalowej szkół. 

Ad. 5,6 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie komisji. 

 

    Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


