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Protokół Nr 38/2017 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

które odbyło się w dniu 

 

7 września 2017 roku 

________________________________ 
 

w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 
     

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 17.30. 
  
W posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek obrad: 

 

1. Stan zaawansowania prac związanych z wdrażaniem reformy oświaty w 

konińskich szkołach. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Elżbieta Streker-Dembińska. Powitała uczestniczących w posiedzeniu radnych, Zastępcę 
Prezydenta Miasta Sławomira Lorka, Zastępcę kierownika Wydziału Oświaty Piotra 
Piekarczyka, przedstawicieli samorządów, związków zawodowych oraz pozostałych gości.  

 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
poświęcone głównie sprawom związanym z edukacją, z organizacją szkół, w związku 
z wprowadzoną reformą. Dzisiaj chcielibyśmy potraktować to spotkanie informacyjnie 
i bardziej od Państwa dowiedzieć się jakie są wasze odczucia, opinie, w czym ewentualnie 
moglibyśmy was wesprzeć w kolejnych naszych działaniach radnych.  

Z Wydziału Oświaty mamy obecnego Z-cę kierownika Pana Piotra Piekarczyka, 
którego poprosimy o kilka słów wprowadzenia, co się działo, bo wiem, że te wakacje były 
wyjątkowo upiorne dla wszystkich, przede wszystkim dla dyrektorów szkół, ale również 
dla wydziału. Co się działo, w którym jesteśmy miejscu, a potem będę chciała, żeby 
dyrektorzy, przedstawiciele tej grupy reprezentującej cały zespół dyrektorów powiedzieli 
nam o swoich spostrzeżeniach. Jakie są konsekwencje organizacyjne, personalne, 
finansowe.” 

 
 
Głos zabrał z-ca kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: 

„Zacznę od samych statystyk. Na dzień 1 września 2017 roku liczba uczniów w 
publicznych placówkach Miasta Konina wynosiła 15 005 uczniów, co tworzy 645 
oddziałów. Jest to rozbite na przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne. Przekłada się 
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to na przedszkola gdzie uczniów mamy 2518, ten stan może troszeczkę się zmienić 
ponieważ na wniosek 18 rodziców decyzją Pana prezydenta został otwarty nowy oddział w 
Przedszkolu nr 6. I tam trwa jeszcze nabór. Nabór może wynieść 25 osób, tak mówią 
przepisy, dlatego parę osób może nam się tutaj zmienić. Szkoły podstawowe 6228 
uczniów, co nam daje 284 oddziały. W szkołach podstawowych mamy większość 
gimnazjów, które zostały włączone. I tych gimnazjalistów na dzień dzisiejszy mamy 1413, 
co daje 60 oddziałów. Szkoły ponadgimnazjalne: 6259 uczniów co nam dało 252 oddziały. 
I przechodzimy do statystyk nauczycieli. Umów nauczycielskich w mieście mamy w tej 
chwili 1584, umów administracyjno-usługowych jest 748, nauczycieli uzupełniających 
etaty w drugiej szkole to jest liczba 25 w tym 21 jest nauczyli z gimnazjów. Chciałbym tu 
podkreślić, to byli nauczyciele, którzy byli potencjalnymi kandydatami do tego, żeby nie 
mieć całych etatów i zmiana prawa oświatowego pozwala nam właśnie, że mogą uzupełnić 
te etaty w różnych szkołach. Ich udało się uratować, te 25 osób ma całe etaty.  

Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze jest ich 10, tylko tych 10 jest tak 
naprawdę troszeczkę więcej osób, tych 10 wzięło się stąd, że oni w tamtym roku mieli cały 
etat. W związku z reformą tego etatu w tym roku nie będą mieli w całym wymiarze, 
dlatego są w niepełnym i tych osób jest 10. Tak naprawdę takich osób pracujących w 
mieście Koninie w szkolnictwie jest troszeczkę więcej, tylko to są osoby, które pracują od 
lat z własnego wyboru, i ich w tych statystykach nie ujmowałem.  

Rozwiązanie stosunku pracy - mamy 7 osób, z czego 4 było zatrudnionych na 
podstawie mianowania. Są to nauczyciele mianowani dyplomowani i 3 nauczycieli 
kontraktowych. Różnica jest taka, że jednym musimy wypłacić odprawę, a drugim nie. 
Przejście na emeryturę mamy tutaj 9 osób. Od stycznia tego roku odbywały się spotkania 
6 zespołów, w skład których wchodziły dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. Rozmowy miały na celu wypracowanie sposobu i metod 
wdrażania reformy oświatowej w szkołach głównie znalezienia zatrudnienia jak 
największej liczby nauczycieli szkół gimnazjów. Co z dumą muszę przyznać, że się udało.  

Jakie trudności nas napotkały? Brakowało konsultacji z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej, konkretnie tutaj chodzi o to, że oczekiwaliśmy jakiegoś harmonogramu prac 
w szczególnych miesiącach, co w jakich miesiącach powinniśmy zrobić, żeby bezboleśnie 
przeprowadzić tą reformę. Dużą pomocą służyły różne ośrodki typu WOKISS i inne. 
Udzielali jakiś szkoleń z których oczywiście korzystaliśmy. Edukatorami byli wizatorzy 
kuratoriów, prawnicy także można było polegać na ich opiniach i szkoleniach. 
Do włączonych i przekształconych placówek zostały wydane zarządzenia Pana prezydenta, 
w których została zawarta cała logistyka związana z likwidacją gimnazjów. Samo 
napisanie uchwał dotyczących nowej sieci szkół to tylko uchylenie drzwi do reformy. Cała 
ciężka praca została wykonana w wakacje, nieraz nawet kosztem urlopów dyrektorów. 
Mam tutaj na myśli likwidację NIP-ów, REGON-ów, rachunków bankowych, aneksów do 
umów z dostawcami, przekazania mienia, majątku, inwentur. To wszystko odbywało się w 
czasie wakacji. Chciałbym tutaj podkreślić, że wszyscy pracownicy, jak i również 
pracownicy Wydziału Oświaty robili wszystko, żeby na 1 września nauczyciele otrzymali 
wynagrodzenie, a uczniowi weszli do sal lekcyjnych przygotowanych do prowadzenia 
lekcji.  

Teraz powiem o kosztach jakie były z tym związane. Jeżeli zawęzimy te koszty do 
szkół podstawowych i do gimnazjów, które zostały włączone do tych szkół, to jest to 
kwota 535.319,00 zł. Jest to kwota, która została wydana na bieżące remonty i nie do 
końca może związane z reformą oświaty, bo tak naprawdę Gimnazjum nr 7, które teraz 
stało się Szkołą Podstawą nr 7, ono otrzymało kwotę 77 tys. zł na przystosowanie sal dla 
pierwszaków, łazienek i to jest kwota, którą otrzymano z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.  

Cała reszta jest pokryta z budżetu samorządu. Możemy do tego doliczyć również 
wysokość odpraw emerytalnych i z tytułu zwolnień na dzień 31 sierpnia jest to kwota 
417.921,00 zł dla nauczycieli. I teraz mam to w rozbiciu na przedszkola, jest to  
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60.217,00 zł, szkoły podstawowe 38.411,00 zł, gimnazja 101.688,00 zł i szkoły 
ponadgimnazjalne 217.605,00 zł.  

Również obsługa administracyjna, tutaj też było odejście na emeryturę w kwocie 
338.274,00 zł. Całość odpraw kształtuje się w kwocie 657.788,00 zł. To jest oczywiście 
kwota na dzień 31 sierpnia. Żeby zminimalizować koszty reformy miasto Konin wzorem 
lat ubiegłych złoży wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwrot kosztów z art. 
20 i 88 zwalnianych nauczycieli. Żeby zaznaczyć w zeszłym roku była to kwota 
277.846,00 zł a w tym roku planujemy, że będzie to kwota 360 tys. zł.  Zawsze ona jest 
zwracana w 100% w zależności od finansów jakie ministerstwo w danej chwili 
przeznaczy. Przeważnie jest to od 60 do 90%, którą możemy odzyskać i o to będziemy się 
starać.” 

 
 
Głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 Dorota SILSKA, cytuję: 

„Zdecydowanie Szkoła Podstawowa nr 9 była w najtrudniejszej sytuacji ze względu na 
czas, który mieliśmy do tego, aby wchłonąć Gimnazjum nr 3. Natomiast wszystkie 
kluczowe sprawy zostały załatwione z dniem 1 września i rzeczywiście intensywna praca 
w czasie wakacji, w sierpniu administracyjna został wykonana. Niemniej jednak takie 
wchłanianie szkoły to dość długi proces, więc on jeszcze trwa. Także są pewne rzeczy, 
które jeszcze nie do końca zostały dopięte, ale to tak już poza tymi administracyjnymi 
kwestiami.  

Wszyscy nauczyciele znaleźli pracę, ci którzy mieli zaplanowane zatrudnienie 
w VII Liceum, a poprzez to, że tego liceum nie będzie, znaleźli zatrudnienie w Szkole 
Podstawowej Nr 9. Wszyscy tutaj mają pełne etaty, nie muszą nawet uzupełniać etatów 
gdzieś indziej.  

Łącznie z oddziałami gimnazjalnymi jest 978 uczniów. Przypomnę, że to jest też 
szkoła integracyjna z oddziałami integracyjnymi, więc też jak gdyby ilość nauczycieli jest 
spora i wszystko wydaje się w liczbach dość duże, ale to jest specyfika pracy tej szkoły.  

Na tę chwilę radzimy sobie i przebiega to całkiem sprawnie. To jest zadanie i 
trzeba je wykonać.”  

 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Czy jakieś uwagi w stosunku do nas, do władz miasta, do organu 
prowadzącego?”  

 
 
Głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 Dorota SILSKA, cytuję: „Nie, 

na tą chwilę radzimy sobie, przebiega to sprawnie. To jest zadanie, trzeba je wykonać.” 
 
 
Głos zabrała Dyrektor Przedszkola Nr 14 Maria KRÓLIKOWSKA, cytuję: 

„Rekrutacja przedszkoli się zakończyła. Najprawdopodobniej jest tak, że wszystkie dzieci 
z terenu Konina nawet z terenu innych gmin znalazły miejsce i mogą realizować 
wychowanie przedszkolne. System rekrutacyjny jak najbardziej się sprawdził. Działa od 
4 lat, jest sprawny, czytelny, moim zdaniem sprawiedliwy, dla dyrektorów idealny i dla 
rodziców czytelny bardzo. Sprawne dokumenty niebudzące wątpliwości rodziców i 
licznych pytań. Dyrektorzy mogą złożyć ofertę edukacyjną, która jest wtedy dostępna dla 
wszystkich rodziców. Mogą też rodzice zapoznać się z liczbą miejsc do naboru, więc 
myślę, że sprawnie rekrutacja przebiegła. Wszystkie dzieci z terenu miasta Konina i nie 
tylko, bo mówię na własnym przykładzie gdzie mam 20 dzieci z terenu gminy Ślesin 
przyjętych, znalazły miejsce w konińskich przedszkolach.” 
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Głos zabrała Dyrektor Przedszkola Nr 25 Maria REWERS, cytuję: „Ja jeszcze 

mogę dodać, że są to jasne i czytelne kryteria dla rodziców, każdy rodzic rozumie punkty i 
potrafi policzyć i stąd nie ma odwołań. No i duża zasługa tutaj, trzeba złożyć ukłon w 
stronę Wydziału Oświaty, który naprawdę bardzo służył nam pomocą, także dziękujemy 
bardzo.” 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA powiedziała, cytuję: „Z tego co rozumiem w przedszkolach mamy w tej 
chwili 2518 przedszkolaków i miejsca dla dodatkowych przedszkolaków zostały 
zapewnione?” 

 
 
Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK odpowiedział, że tak.  
 
 
Głos zabrała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyna 

RZYMKOWSKA, cytuję: „W naszym ośrodku w tym roku będzie uczyło się 173 uczniów. 
Ta liczba zmienia się właściwie każdego dnia ponieważ w zależności od tego jak ten nabór 
w szkołach przebiegał, przybywają uczniowie. U nas to przebiega troszeczkę łagodniej, 
w taki naturalny sposób wewnątrz. Trochę nas niepokoi to co powstało, ponieważ dla 
naszych uczniów w każdym poziomie, w każdej klasie nie jest tak wielu, żeby utworzyć 
oddzielne klasy 4, 5, 6, 7. Mamy klasy łączone często i właśnie w przypadku 
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim mamy taką klasę, która właśnie nas niepokoi. 
Tam będzie trzeba pracować na różnych podstawach programowych i dwa razy w 4 i 7 na 
nowych, w pozostałych klasach na starych. Ale będziemy to obserwować, w razie czego 
starać się o poprawę tych warunków.  

Natomiast w przypadku uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym 
tutaj wszędzie musimy zmienić. Jest wszędzie nowa podstawa programowa, nie ma tego 
naturalnego przejścia na tym etapie i dlatego przed nami dużo takich wstępnych czynności. 
Jeszcze raz diagnozy tak jak zawsze, natomiast tworzenie indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych, które już dzieci w pierwszej klasie miały, będąc w drugiej 
będziemy musieli tworzyć je od nowa zgodnie z nowymi przepisami.  

Dziękuję przy okazji za to że jednogłośnie na sesji 24 lipca przyjęliście Państwo 
zmiany w budżecie i pieniążki na budowę sali gimnastycznej w tym roku, bardzo nam się 
to przyda. Dziękuję bardzo.” 
 
 

Głos zabrała Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie Linda 
WISIALSKA, cytuję: „Wnioskując z tego co moje przedmówczynie mówiły rozumiem, 
że odnosimy się do sytuacji związanej z reformą edukacji i rekrutacją również. 

Nie wiedziałam, że będę dzisiaj zabierała głos i na pewno nie czuję się 
upoważniona, żeby wypowiadać się nawet jeżeli chodzi o te wszystkie licea, a wiemy 
przecież, że 3 inne licea są w zespołach szkół, więc myślę, że Pan dyrektor, który zarządza 
takim zespołem szkół może do tego się odnieść.  

Natomiast odnosząc się tylko do moich spostrzeżeń, ponieważ jeszcze liceów w 
tym roku tak naprawdę reforma oświaty nie dotyka. Dopiero na rok szkolny 19/20 
będziemy prowadzili tę podwójną rekrutację, która rzeczywiście będzie mogła powodować 
zmartwienie już dzisiaj, bo ja też analizując te założenia początkowe dotarło do mnie, że to 
znaczy, że uczniowie nie dostaną się do tych szkół, do których będą chcieli. Otóż jeżeli 
patrząc na II LO, które chcąc pozostać na pewno szkołą jednozmianową, dzisiaj 
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przyjmując 8 oddziałów, w sumie 25 oddziałów, natomiast to powoduje, że na jednym 
poziomie mamy 9 i dlatego te 25 to jest maksimum, które na ten moment możemy 
utrzymując jednozmianowość przyjąć tylu uczniów do tylu oddziałów.  

Natomiast później może się okazać w tym 19/20 kiedy będziemy mieli przyjmować 
uczniów po szkole podstawowej i po gimnazjum, że będzie to na przykład oferta dla, 
totalnie teraz jako symulację to podaję, 4 oddziałów po szkole podstawowej i 4 oddziałów 
po gimnazjum. I teraz jest jeden dylemat, jakie to kierunki miałyby się znaleźć w tym 4 jak 
z 8 każdy inny jest dzisiaj. A druga sprawa jeżeli tak to po gimnazjum automatycznie 
oferta zimniejsza się tych miejsc do 4 razy 30 do 120 miejsc na przykład w szkole. To jest 
coś co może martwić przyszłościowo.  

Natomiast jeżeli chodzi o taką rzecz, która nie chcę powiedzieć że nas dotknęła, ale 
rzeczywiście uczestniczyliśmy jako dyrektorzy szkół wszystkich ponadgimnazjalnych 
w tych zespołach, które tworzyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów. I tutaj 
nazwałabym to taką współpracą w ramach zatrudniania nauczycieli w tych zespołach.  

W tym momencie podziękuję za wyrozumiałość Pani kierownik i Pana prezydenta 
w zakresie zatrudniania również spoza tych zespołów i pozostawienia takiej autonomii 
dyrektorowi szkoły, zaufania, że niekoniecznie w tym zespole, było to pierwsze podejście, 
bardzo mnie to cieszyło, ponieważ uważam, że to powinno zostać z racji sprawowanego 
przez dyrektora nadzoru, powinno zostawać w jego ostatecznej decyzji i kompetencji. 
Przecież to my odpowiadamy później przed rodzicami i ja wtedy mogę powiedzieć tak, to 
ja zatrudniłam tego nauczyciela i za to odpowiadam. Więc to na pewno było, również 
w przypadku mojej szkoły miało miejsce, więc to było dla mnie też takie potraktowanie 
poważnie pracy dyrektora. Natomiast w kontekście rekrutacji, ja w tym roku z całym 
moim zespołem nauczycieli, całą społecznością II LO przeżyliśmy coś, na co całe lata 
pracujemy ponad 180 uczniów więcej niż mogliśmy przyjąć, więc ta nasza codzienna 
praca przez ostatnie lata gdzieś tam zasiane nasze działania, również poza Koninem, bo to 
jest też kwestia promocji i też przychylności chociażby tych delegacji, które nauczyciele 
czy ja wykorzystuje, żeby promować działania szkoły poza Koninem, przynoszą efekty i 
bardzo dużo ponad 60% uczniów II LO to uczniowie spoza Konina. Myślę, że to też jest 
nasze działanie, które przyciąga uczniów spoza miasta.  

I dlatego nie mogliśmy mówić o tym, że mieliśmy problem w rekrutacji. Problem 
raczej jest lokalowy, czyli kwestia dzisiaj 805 uczniów w 25 oddziałach.  Myślę, że mimo 
tego, że jest to tak duża szkoła, tak duża grupa uczniów, to jest zupełnie inna specyfika niż 
w szkołach podstawowych czy gimnazjach. Jest to bezpieczna szkoła. I też nad tym 
pracujemy, żeby tego nie zatracić, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo ucznia.”  
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Pani wspomniała tutaj o wsparciu ze strony wydziału i zaufaniu 
dużym, jeśli chodzi o angażowanie nauczycieli i decyzje personalne. Choć wiem, że 
wydział wielokrotnie jednak ingerował i musiał wspomagać decyzję niektórych 
dyrektorów w tym względzie. Nie wszędzie udało się tak pięknie, że to dyrektor mógł 
tylko decydować.  

Mam pytanie w ramach nowej ustawy oświatowej gdzie mówi się o konieczności 
opiniowania arkuszy organizacyjnych, to też było swego rodzaju novum przez kuratorium 
i przez związki zawodowe? Jak Pani w tej sprawie się odnosi do tej nowej sytuacji?” 
 
 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie Linda WISIELSKA, cytuję: 
„Tak w ogóle w prawie oświatowym sytuacje, że my kiedy nie mamy uczniów i nie wiemy 
ilu ich do szkoły przyjdzie już musimy, to już jest odgórnie założone i to nie jest ten rok.  

Natomiast to, że my w kwietniu do ubiegłego roku mogliśmy do końca kwietnia 
z przychylnością organu prowadzącego nawet wykorzystując weekend majowy, 
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opracowywać arkusze i pozostawało nam trochę więcej czasu na chociażby te decyzje 
kadrowe, kiedy już wiemy planując oczywiście odpowiednią ilość klas, ile godzin 
nauczycieli czy zatrudniamy, rozmowy itd. bardzo odpowiedzialne rzeczy. Mieliśmy 
więcej czasu. Natomiast w tym roku, 10 kwietnia ja miałam być już po konsultacjach ze 
związkami zawodowymi w jakiej szkole, ile tych związków zawodowych jest. To dosyć 
duże utrudnienie, bo ja nie chciałabym tego odnosić, że to nie dało się zrobić. Natomiast 
przekornie powiem, że też cieszę się, że w przypadku jednych związków zawodowych ta 
opinia, która opiniowała pozytywnie mój pierwszy arkusz była pozytywna. Natomiast do 
tego pojawiła się lista sugestii do rozważenia wynikająca tak naprawdę z częściowo 
niezrozumienia troszeczkę tematu. I powiem od razu o co chodzi. Jeżeli wyraźnie było 
powiedziane, że nauczyciele mają nie mieć nadgodzin, a w przypadku na przykład 
nauczyciela kiedy ja mam rozszerzony język angielski, to uczeń w pierwszej klasie ma 
3 godziny angielskiego, a w drugiej klasie ma 8. To jeżeli ja daję w drugiej klasie 8 godzin 
to automatycznie nie jest możliwe, żeby to było 18. Czasami jest 20, 21. No więc zostały te 
godziny u wszystkich anglistów w mojej szkole zsumowane i wtedy powstał etat i wtedy 
była sugestia, żeby zatrudnić, co jest w ogóle niemożliwe do zrobienia. Więc trochę 
martwiłam się, bo wolałabym naprawdę usiąść z tymi osobami i wytłumaczyć na czym 
polega ta specyfika i to dla naszych wszystkich szkół, że to nie jest tak, że nauczyciel ma 
nadgodziny, bo ja tak chcę. Oczywiście stabilna sytuacja kadrowa w mojej szkole przez 
tyle lat spowodowała to, że ja się cieszę, że mogą mieć dwie, trzy nadgodziny. Państwo też 
znacie zarobki nauczycieli. Natomiast też to było takim utrudnieniem i czas, że 10 
kwietnia gotowy i dzisiaj kiedy zatwierdzone są arkusze, 19 sierpnia to zwykle był ten 
termin, natomiast ja 2 sierpnia oddawałam mój arkusz związkom zawodowym. Także 
znowu przed zakończeniem rekrutacji uzupełniającej była taka konieczność. Na pewno 
można to też potraktować jako swoiste utrudnienie jednakże dostosowanie się do prawa nie 
może podlegać dyskusji.” 

 
 
Z kolei Tomasz RYBARCZYK dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie 

powiedział, cytuję: „Ja reprezentuję szkołę, która nie włączała gimnazjum. Na V osiedlu 
z Gimnazjum nr 7 powstała nowa szkoła podstawowa, w związku z tym zmiany i reforma 
w mojej sytuacji skupiła się na zmianie obwodów oraz wydłużeniu cyklu edukacyjnego, 
czyli pozostawieniu obecnych 6 klas i możliwości kontynuowania nauki w tej samej 
szkole.  

Uprzedzając pytania, mamy 856 uczniów, 38 oddziałów. Jesteśmy w jednym 
budynku, więc rzeczywiście odliczając te szkoły, które zostały połączone z gimnazjami to 
jest duża przestrzeń i dużo uczniów. Jeżeli chodzi o sytuację organizacyjną to rzeczywiście 
od grudnia pamiętam spotkania dyrektorów organizowane czy przez Pana prezydenta, czy 
Wydział Oświaty. Później w marcu spotykaliśmy się w zespołach i te zmiany 
konsultowaliśmy obwody, system struktur obwodów, na V osiedlu akurat największą 
zmianą, istotną zmianą to była zmiana systemu obwodów, zasięgu obwodów szkół, ale 
również oczywiście sprawy kadrowe, związane z tym, że w przyszłej Szkole Podstawowej 
nr 7 nie wszyscy nauczyciele mogli otrzymać zatrudnienie.  

No i oczywiście było tak, że ja część nauczycieli zatrudniałem w moje szkole. 
3 nauczycieli znalazło zatrudnienie w pełnym etacie z gimnazjów. 3 uzupełnia etat, czyli 
5 nauczycieli z zewnątrz jest przyjętych, poza tym nie mam jakby takich przyjęć z 
zewnątrz, nowych. To jeżeli chodzi o sprawy kadrowe związane z tymi zmianami. Myślę, 
że najważniejszym elementem całej reformy i wprowadzeniem tej reformy w życie było to, 
że ja nie byłem zaskakiwany nagle co się będzie działo, … byłem w stanie przewidzieć, 
czego się ode mnie oczekuje, co mogę zrobić. Ja pamiętam pierwsze zadanie jakie 
otrzymaliśmy od Pana prezydenta, żebyśmy wyliczyli na najbliższe lata, ile jesteśmy 
w stanie uczniów przyjąć i oddziałów, bo to nam dało dużo do myślenia w perspektywie 
kilku lat jak nasza szkoła ma funkcjonować, ilu my pracowników możemy mieć i o czym 
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my możemy myśleć. Tak jak Pani dyrektor na początku mówiła, proces nowej szkoły, bo 
1 września powstała nowa szkoła, to pojawiło się kilku nauczycieli, ale jednak jest ich 
troszeczkę więcej, zmieniają się dokumenty, dostosowujemy te dokumenty. Jest tak 
naprawdę nowe życie szkoły. My jesteśmy w trakcie realizacji tych zmian. Sławetne 
podręczniki w mojej szkole, to był największy problem, kiedy 1 września musiałam 
80 nauczycieli poprosić o pomoc, aby fizycznie przyjęli ponad 100 kartonów 30 kg 
podręczników tj. 16 tys. egzemplarzy podręczników, 7000 egzemplarzy ćwiczeń, następnie 
trzeba przyjąć w stan biblioteczny i rozdać uczniom. To są zadania, które realizujemy, 
natomiast strukturalne zadania, które można było przewidzieć były do przewidzenia, one 
myślę, że dosyć sprawnie przebiegały. Również myślę, że dosyć sprawnie przebiegała 
współpraca z nowo tworzoną szkołą a wygaszanym, likwidowanym Gimnazjum nr 7, bo ta 
współpraca w zakresie umawiania, dogadywania, w zakresie zatrudniania też myślę, że bez 
większych problemów w tym zespole na V osiedlu przebiegała.” 

 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Krzysztof 

PACHCIARZ, cytuję: „Sytuacja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stefana Batorego jest więcej niż stabilna. Z roku na rok wzrasta ilość oddziałów. 
Nie jesteśmy placówką łatwą z tego względu, że mamy różne typy szkół, w związku 
z powyższym tym pierwszym segmentem są klasy młodzieżowe. Tam, gdzie mamy 
VI Liceum Ogólnokształcące, które na swoim poziomie skupia dwie klasy liceum, ale 
mundurowego i w tym przypadku mamy klasę policyjną i klasę bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Oprócz tego mamy technika, które co roku nam się powiększają, 
bo ekonomiczne, handlowe, logistyczne, informatyczne, turystyczne. Do tego także klasa 
zawodowa. Oczywiście na etapie organizacji kolejnego roku szkolnego klasa branżowa 
I stopnia. Co mogę o tych klasach młodzieżowych więcej powiedzieć, na pewno staramy 
się o pewne nowości programowe. Jest to nowość dlatego, że rok temu żeśmy nie 
utworzyli jeszcze klasy zawodowej, bowiem były plany utworzenia klasy zawodowej 
sprzedawca, ale nabór był bardzo znikomy, stąd od razu poprawka w tym roku i mamy 
kolejną klasę mundurową mechanika, kierowcę w profilu strażackim, a także otworzono 
klasę sprzedawcy. Z tego wynika, że kłopotów z naborem Zespół Szkół CKU nie miał. 
To, co widać gołym okiem, to to, że 46% młodzieży naszej, to młodzież nosząca mundury, 
także jak mamy dwa dni mundurowe w tygodniu, to Starówka mundurami się zapełnia. 

Oprócz tego mamy coraz większe formy kształcenia dorosłych, bo udało się 
otworzyć więcej oddziałów, bo aż 8 i w ramach kształcenia dorosłych mamy trzy i pół 
letnie liceum dla dorosłych, mamy nowość, mamy szkołę podstawową dla dorosłych, 
mamy kontynuację gimnazjum dla dorosłych, mamy cztery typy szkół policealnych, więc 
naprawdę jest tego dużo do ogarnięcia. Mamy jeszcze poza szkołą formy kształcenia 
ustawicznego, czyli kursy, bardzo ciekawe kursy unijne.  

Jeżeli chodzi o kwestie zwolnień takowych nie było. Mamy przyjęcia do naszej 
szkoły i czujemy się nieźle, a przy okazji chcę podziękować Wydziałowi Oświaty, który 
nam ten nabór i tę pozycję w szkolnictwie akademickim wyższym w znacznym stopniu 
ułatwia.” 

 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Czy ja dobrze usłyszałam, szkołę podstawową dla dorosłych?” 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Krzysztof 

PACHCIARZ, cytuję: „Tak, to jest nowość, dlatego, że teraz w wyniku przekształceń 
tworzą się szkoły podstawowe i teraz klasa pierwsza, jako klasa siódma szkoły 
podstawowej, natomiast gimnazjum będzie wygaszane, bo to są dwa roczniki klasę drugą i 
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trzecią gimnazjum, a będzie to szkoła podstawowa. To jest większości OHP, bardzo trudne 
kierunki, ale mamy te klasy już dość długo i jakoś ten system wychowawczy sprawdza się 
i z tą młodzieżą jesteśmy już bardzo poukładani, także mimo, że trudna młodzież, 
to naprawdę jest to młodzież, która na pewno chce się uczyć.”  

 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Dzisiaj rano miałem 

ostatnie spotkanie przed komisją z Panem kierownikiem. Powiem Państwu, to co 
powiedziałem na naradzie dyrektorów i są tu obecni dyrektorzy i również to samo 
powiedział Pan prezydent Józef Nowicki na miejskiej Inauguracji. Na pewno udało nam 
się przy wielkiej niewiadomej, bo tak naprawdę jak Państwo wiecie dwa tygodnie później 
mieliśmy prawo, bo było powiedziane, że będzie ono uchwalone do końca grudnia. 
Formalnie zostało wprowadzone w bieg dwa tygodnie później, czyli dwa tygodnie później 
my mogliśmy rozpocząć przygotowywanie założeń tego prawa miejscowego, ale udało 
nam się przez to, że tak naprawdę od pierwszego spotkania z dyrektorami, to spotkanie 
było w quorum mniejszym, bo jak Państwo dzisiaj widzicie jest tu dzisiaj taka 
reprezentacja dyrektorów tzw. „roboczą ósemkę”, to jest taka reprezentacja gdzie 
dyrektorzy spotykają się i często dyskutują o swoich problemach nawzajem. I czasem głos 
przedszkola jest bardzo cenny jeżeli mówimy o szkole podstawowej i o liceum, tak samo 
jak głos czasem z liceum czy szkoły kształcenia ustawicznego jest cenny jeżeli mówimy o 
przedszkolu. I wiele tych spotkań i przede wszystkim ta otwartość dyrektorów, czyli 
myślę, że cała ta sytuacja spowodowała, że każdy z dyrektorów zauważył, że jest ogniwem 
wspólnego systemu, o którym mówimy, o edukacji w naszym mieście Koninie. To było 
trudne zadanie i gdyby ktoś od Państwa oczekiwał, że damy gotowe rozwiązanie 10-15 
stycznia, przecież sami Państwo wiecie, że nawet były konsultacje co do sieci szkół. Ale ta 
otwartość dyrektorów spowodowała, że też mogliśmy bardzo dynamicznie reagować na to, 
co się dzieje na rynku edukacyjnym. Ja myślę, że w tym gronie mogę odpowiedzieć, bo 
zadawano mi często pytanie, czy nie przesadzamy z tworzeniem VII LO i te pytania padały 
ze strony Państwa radnych, ze strony różnych środowisk szkół. Ja odpowiadam, że niech 
rynek zweryfikuje. Jeżeli rynek i rekrutacja jest zrobiona, zweryfikowano, że nie ma 
możliwości utworzenia VII LO, to dzięki też Państwa przychylności, to że nie byłem na 
sesji 24 lipca, ale muszę Państwu powiedzieć, że świetnie się sprawdziło to, że sesję 
można odsłuchać w telefonie. Bo dokładnie o godz. 13:05 zrobiłem przerwę podczas 
mojego urlopu wypoczynkowego, siedziałem sobie pod drzewem na Suwalszczyźnie i 
słuchałem Państwa dyskusji 24 lipca. I Państwo podjęliście tą uchwałę, bo wiem, że 
gdybyśmy tej uchwały nie podjęli to byśmy mieli dziwny twór, który się nazywa VII LO 
bez klas licealnych. Mieliśmy już w naszym Koninie szkoły, były zespołu szkół, które nie 
były zespołami, bo były zespołami na papierze. Te odważne decyzje Państwa radnych 
spowodowały, że na dzisiaj mamy w miarę stabilną sieć szkół. I to co powiedział Pan 
dyrektor Rybarczyk, pierwsza rzecz to od dyrektorów oczekiwaliśmy, żeby oni spojrzeli na 
szkołę nie przez pryzmat jednego roku szkolnego, nawet nie pryzmat swojej kadencji, ale 
przez pryzmat kilku lat. Bo przy tej reformie i podejmowaniu decyzji oczekiwaliśmy jako 
organ prowadzący i takie tutaj były oczekiwania też Pana prezydenta Józefa Nowickiego, 
nie możemy naszymi decyzjami z powodów czasem ekonomicznych doprowadzić do 
dwuzmianowości w szkołach. Jeszcze raz odpowiadam, bo czasem są też różne sygnały na 
ten temat. Dwie zmiany, a myślę że niektórzy z Państwa pamiętają szkoły, gdzie jeszcze 
pracowały na dwóch zmianach. Ja sam rozpoczynałem pracę w I LO, gdzie uczyłem na 
tzw. drugiej zmianie, czyli chodziłem do szkoły na godz. 13:00 i wychodziłem o 19:20 z 
tej szkoły. I tak funkcjonowałem przez cały rok, bo dostawałem same klasy pierwsze, 
przywilej młodego nauczyciela, a przywileje klas pierwszych w licach, to druga zmiana. 
My dzisiaj mamy szkoły, które pracują w systemie jednozmianowej. To, że one mają 8-9 
lekcji to nie znaczy, że uczeń ma 8 lekcji. Ale jeżeli dziecko idzie na godz. 10:20 
wychodzi o 14:00 to nie znaczy że ono idzie na drugą zmianę. Bo też takie są głosy 
rodziców. Rozładowanie jest również samego funkcjonowania świetlicy. To udało nam się 
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zrobić, to było to zadanie, które postawiliśmy dyrektorom. Natomiast tak jak też 
dyrektorzy o tym mówili, powiem Państwu szczerze zmienialiśmy kiedyś licea 4-letnie na 
3-letnie, tworzyliśmy gimnazja w jakimś przedziale czasu. Natomiast tutaj tak naprawdę w 
krótkim przedziale czasu, bo mieliśmy tylko 8 m-cy, zarówno rodzice, nauczyciele, 
dyrektorzy od samorządu oczekiwali, bo to tak to wygląda takiego rozwiązania, które 
będzie najbardziej optymalne do aktualnego prawa oświatowego. Nieraz Pan prezydent 
podkreślał, ja to powtórzę, samorząd realizuje politykę oświatową państwa. Jeżeli została 
wprowadzona ustawa, która określiła taki ustrój szkolny, to naszym zadaniem jako 
samorządu jest tę ustawę wdrożyć, ale przełożyć zapisy ustawy do aktualnych 
uwarunkowań, które są w naszym mieście. Nie możemy dzisiaj powiedzieć, że 
zakończyliśmy ten etap, bo przed dyrektorami szkół jeszcze jest wiele. Budowanie 
chociażby zespołu. Państwo pamiętacie, dyrektorzy też wspominali, dużym problem wśród 
wielu nauczycieli jest to, że pracują w dwóch szkołach, a mamy pojedyncze sytuacje, że w 
trzech szkołach. To, że są nauczyciele dwuprzedmiotowymi, to jest też takie rozwiązanie 
już dzisiaj w Polsce obowiązujące. Tak jest np. w szkołach w innych państwach, gdzie 
nauczyciel ma uprawnienia do dwóch przedmiotów. Natomiast chcielibyśmy bardzo, 
ażeby jednak ci nauczyciele mogli pracować w jednej szkole, co najwyżej w dwóch 
szkołach uzupełniali etat. I też staramy się ażeby te uzupełnienia były takie, że jedna 
szkoła to jest w Starym Koninie, a druga szkoła, to jest w Gosławicach. Bo też bierzemy 
pod uwagę, że ten nauczyciel musi się przemieścić. To co nam się udało i powtórzę, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy gimnazjów, którzy naprawdę tego 21 
sierpnia byli mocnym ogniwem, dyrektorzy szkół podstawowych razem rozwiąźli to 
zadanie, które było postawione przed samorządem miasta Konina. I za to wszystkim 
dyrektorom dziękuję. I tutaj z jednej strony ani nie chcieliśmy wchodzić w kompetencje 
dyrektora, ale i też wiedzieliśmy jakie są oczekiwania dyrektora i środowiska, jeżeli chodzi 
o kompetencje samorządu. To tyle z mojej strony. 

 Natomiast jest duże wyzwanie, o którym dzisiaj powiem. My dzisiaj liczymy 
finanse. Bo te pieniądze, które były podane one dotyczyły tych pieniędzy, które 
uruchomiliśmy, natomiast ja powiem szczerze tak naprawdę to my dzisiaj już analizujemy 
wynagrodzenia, które otrzymali nauczycieli. Bo myślę, że Państwo wiecie że to jest grupa 
taka, która otrzymuje pieniądze zawsze 1-ego danego miesiąca. Czyli zanim zaczęli 
pracować, już nauczyciele otrzymali pieniądze. W tej chwili służby finansowe pod 
kierunkiem dyrektorów wiedzą ile potrzebowali na wynagrodzenie 1 września. Mniej 
więcej są w stanie oszacować a za chwilę wypłacą nadgodziny. Nie da się tak dokładnie 
zastosować arytmetyki, którą nieraz stosujemy w służbach finansowych. Musimy wziąć 
średnią  
z 6 m-cy, bo 6 m-cy to było całkiem inne 6 m-cy, bo to był całkiem inny rok szkolny, 
całkiem inne siatki godzin. Będę miał apel do dyrektorów, żeby w miarę oszacować. Zasad 
jest taka, jeżeli się zazębiają tygodnie, czyli jest tydzień na przełomie miesiąca, to zawsze 
się robi do pełnego tygodnia poprzedniego miesiąca. W szkołach są dwa sposoby 
rozliczania nadgodzin albo są to nadgodziny, które wynikają z planu, albo operujemy tak 
zwaną średnią śródroczną. I to łatwo jest dzisiaj już oszacować z tym, że jeszcze są tak 
zwane doraźne zastępstwa, których do końca nie jesteśmy w stanie oszacować, ale pod 
koniec września jeżeli będziemy mieli te dane, to proszę nie mieć mi za złe, ale po 
sprawozdawczości, która będzie na 10 października służby finansowe naszego urzędu będą 
w sposób precyzyjny analizować budżety szkół. Dzisiaj przyjęliśmy pewne założenia 
szacunkowe i my do Państwa zwrócimy się na komisji październikowej o pieniądze. Tylko 
chcę powiedzieć, że rok temu się zwróciliśmy o pieniądze, dwa lata temu się zwróciliśmy 
o pieniądze, trzy lata temu się zwróciliśmy o pieniądze i osiem lat temu też się zwróciliśmy 
o pieniądze, wtedy jako dyrektor zwracałem się o pieniądze, bo nie da się do końca 
oszacować. My operujemy rokiem budżetowym, a to jest rok kalendarzowy i ta siatka jest 
inna.”  
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Radny Janusz ZAWILSKI, cytuje: „Panie prezydencie, ale ja bym dał pomysł Panie 

prezydencie, aby można było zawsze na początku roku wg szacunków zawsze naliczyć…”  
 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Powiem Państwu tak, możemy to 
zrobić tylko nie wiem na ile nam się uda spiąć budżet, to raz. A po drugie proszę Państwa 
w tym roku 2017 w samej edukacji przedszkolnej najpierw była tylko subwencja na 
dziecko z niepełnosprawnością. Potem jak wprowadzono tzw. zajęcia pozalekcyjne za 1 zł 
pojawiło się co było nazwane dotacją. Potem jak dzieci 6-lenie zostały w przedszkolu dziś 
operujemy subwencją, która jest na edukację przedszkolną. My nie jesteśmy w stanie 
wszystkich rzeczy do końca przewidzieć.”  

 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Dobrze, że Pan prezydent jest matematykiem i zna arkusz 
kalkulacyjny. Na pewno sobie poradzi.  

Ja rozumiem, że Pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
nadąży z reformą i zorganizuje w nowym miejscu na nowo nową pracę.”  

 
 
Głos zabrał dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof 

WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Zaprosić mogę już dzisiaj, bo w miarę jesteśmy ogarnięci, 
chociaż w szczegółach musimy się jeszcze dopasować do nowego lokum. Jeżeli już 
o reformie, to jak spróbuję powiedzieć tak. Na razie założenia reformy nie dotknęły 
MODN. Jest zespół przy pani minister i w ramach tego zespołu, który się maju 
ukonstytuował dopiero planowane są płace nad doskonaleniem nauczycieli. Także to może 
dopiero za rok coś się wydarzy. Jedyne co mogę powiedzieć w tym obszarze, to przede 
wszystkim podać dane statystyczne, które my żeśmy od kwietnia wypracowali poczynając 
od chwili, kiedy weszła podstawa programowa jako prawo w życie. Przeszkoliliśmy do 
dnia dzisiejszego ponad 3,5 tys. nauczycieli na formach płatnych i bezpłatnych. 
Oczywiście to są nauczyciele miasta Konina jak i całego regionu. Tu są podstawowe dwie 
formy jakie realizowaliśmy: to konferencje metodyczne w kwietniu i warsztaty 
szkoleniowe 5-godzinne, na które nabór prowadzimy ciągle i nieustannie one się dzieją. 
Dlatego ta liczba 3,5 tys. to jest z połowy sierpnia, kiedy ostatnie dane podawaliśmy 
sprawozdawcze do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Natomiast prowadzimy dalej. 
Będziemy monitorować, a co do przyszłości w ramach funkcjonowania ośrodka i reformy 
systemu edukacji, to jesteśmy otwarci na propozycje Państwa dyrektorów i również 
Państwa radnych, bo wbrew pozorom jest wiele od strony metodycznej, dydaktycznej 
zadań, których trzeba wspomóc nauczycieli. My jesteśmy otwarci na wszelkie formy. 
Staramy się wymyślać, czy iść w tą stronę, którą nakazuje nam prawo choćby kierunki 
polityki oświatowej państwa. Ale z drugiej strony również w obszarach takich, w które 
nauczyciele nam zgłaszają. I myślę, że na tym zakończę, bo my jesteśmy chyba najmniej 
dotknięci. Właśnie odwrotnie, mamy więcej pracy bo zlecenia ze strony szkół jak i 
nauczycieli płyną. Również i ze strony kuratorium, bo w różnych naradach 
wspomagaliśmy i spotkania kuratoryjne. Dziękuję bardzo.”                    
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Oddaję głos radnym, proszę o zadawanie pytań.”  
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Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Mam pytanie do Pana kierownika, słuchając 
Pańskiej wypowiedzi na temat tego co się działo wokół edukacji w związku z reformą 
oświaty. Wymienił Pan kwotę 657.900,00 tys. zł są to koszty odejścia nauczycieli na 
emerytury?”  

 
 
Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK odpowiedział, że tak, są 

to koszty odejścia nauczycieli na emerytury i koszty administracyjne.  
 
 
Kontynuując radny Wiesław WANJAS, cytuję: „I jedną z kwot, którą Pan 

wymienił jest kwota, która dotyczy nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Moje pytanie 
związane z tą kwotą. Czy to były rozmowy przeprowadzane z niektórymi nauczycielami, 
którzy uzyskali prawo odejścia na emeryturę po to, żeby stworzyć wolne miejsca dla 
nauczycieli z gimnazjów? Czy to były normalne odejścia? Bo jeżeli to były normalne 
odejścia, to ta kwota nie jest związana bezpośrednio z reformą oświaty.”  

 
 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Jeżeli Pan przewodniczący pozwoli, 

to ja może tutaj odpowiem. Nie wiem czy Pan kierownik podał rok ubiegły, ale to warto by 
było porównać z rokiem ubiegłym jeżeli się ograniczymy do nauczycieli do roku 2016. 
To jest tam kwota powyżej 400 tys. zł. W ubiegłym roku to była kwota około 277.846,00 
zł nie było żadnych zmian. I chcę Państwu powiedzieć, w 2012 roku kiedy wprowadzono 
inną podstawę programową w liceach ogólnokształcących mieliśmy takie przypadki, że z 
jednej szkoły odchodziło 4 nauczycieli na emeryturę, bo zmiana ramowych planów 
nauczania ograniczyła pewne przedmioty. Ci nauczyciele, którzy są co najmniej 
mianowani, czyli mianowany i dyplomowany nauczyciel korzysta z pewnego przywileju. 
Jeżeli dyrektor nie jest w stanie mu zaproponować całego etatu. I ten nauczyciel wie, bo 
należy patrzeć w perspektywie, że tego etatu nie będzie w następnym roku, to on może 
skorzystać z tak zwanej 6-miesięcznej odprawy plus 3-miesięcznej odprawy, która wynika 
z regulaminu wynagrodzeń. I te odejścia, które są, one częściowo wynikają z tego, że 
nauczyciele skorzystali. Bo w szkołach ponadgimnazjalnych, proszę pamiętać, że zawsze 
uruchamiamy 2, 3 oddziały mniej niż w roku poprzednim. Bo z tym niżem 
demograficznym dzisiaj borykają się szkoły ponadgimnazjalne. Dzisiaj już nie patrzymy 
ile dyrektor wypuszcza absolwentów, tylko ile przyjął rok wcześniej. Tak jak robiliśmy 
przymiarkę w tym roku do rekrutacji 2017. Sprawdzaliśmy ile, zrobiliśmy nabór na 2016. 
Wiemy, że było mniej gimnazjalistów i postawiliśmy sobie poprzeczkę, że dwa oddziały 
mniej. Nie da się tego do końca rozgraniczyć. To pracownik decyduje i jeżeli ktoś ma 
uprawnienia emerytalne, jeżeli ktoś wie, że dzisiaj może odejść z 9-miesięczną odprawą, a 
nikt jemu nie zagwarantuje pracy za rok, to z tego korzysta. Nie da się jednoznacznie, z 
całą odpowiedzialnością, jeśli ktoś mi powie, że te odejścia wynikały z tego, że jest zmiana 
itd., ja tego nie potrafię rozgraniczyć. Mówię Państwu z całą odpowiedzialnością nie, bo 
każda decyzja jest indywidualna i nie można tego powiedzieć, że jest to koszt reformy. 
Dlatego my informując Państwa i na sesji mówiliśmy o tych kosztach materialnych, które 
są. Natomiast nie jesteśmy w stanie z tych 9, 3, 4 odpraw ile było, bo żaden z nauczycieli 
nie powiedział dlaczego on odchodzi. Pracodawca nawet nie może tego żądać. Natomiast 
przy zmianach strukturalnych takie okazje mówiąc kolokwialnie się zdarzyły. Nauczyciel 
mający uprawnienia emerytalne usłyszał, że dzisiaj nie mam dla Pana pracy. To on mówi, 
że idzie w stan nieczynny. Bo on nie chce 14 godzin. I powiem Państwu z całą 
odpowiedzialnością ci nauczyciele, czy oni by pracowali trzy lata dłużej, by mieli 
dokładnie taką samą emeryturę. Bo emerytura naliczana według starych zasad, mówimy o 
Karcie Nauczyciela i te uprawnienia, które były są trochę inaczej naliczane. Tak to 
wygląda, natomiast jaka różnica w odejściu na emeryturę? W latach 90 każdy nauczyciel 
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mianowany odchodził na emeryturę po 30 latach, mniej więcej dostawał emeryturę taką 
jak pracował w szkole jako nauczyciel. Dzisiaj nauczyciel dyplomowany ma więcej niż 
dyplomowany nauczyciel emeryt. I to jest ta różnica, że nauczyciele chcą dłużej pracować 
bo te dysproporcje są dosyć duże.”  

 
 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Szanowni Państwo ja mam prośbę i jednocześnie 

pytanie. Prośba do Pana kierownika jest taka. To, co Pan podyktował dość szybko, być 
może nie wszystko zapisałem, przesłać również drogą elektroniczną na e-maila. Myślę, 
że kolegom radnym wszystkim też się ta wiedza przyda. Druga rzecz jest taka, 
by rzeczywiście to, o czym wspomniał Pan prezydent odnieść to do roku poprzedniego, 
to znaczy rzeczywiście chciałbym wiedzieć, bo dzisiaj mówiliśmy o 15.500 uczniów i 645 
oddziałach. Chciałbym wiedzieć jak wyglądało to w roku ubiegłym, bo będzie to jakiś 
punkt odniesienia, bo wiem, że nie do końca tak jak Pan prezydent mówi, to będzie 
adekwatne, bo pewne rzeczy się zmienią, ale moje pytanie, prośby też zmierzają do tego i 
chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie jeśli jest taka możliwość. Czy my generalnie 
w tym systemie, który mamy teraz, mamy więcej uczniów w ogóle niż było to wcześniej? 
Czy np. ci uczniowie spoza Konina, których mieliśmy np. w gimnazjach wrócili do gmin 
na przykład? Czy ta reforma spowodowała, że część dzieci nam przybyła może, czy 
odeszła w związku z tym? To chciałbym taką informację uzyskać. Chciałbym również 
odnieść się do informacji, które w prasie się pojawiały odnośnie braku podręczników. Czy 
Państwo możecie nam coś więcej powiedzieć na ten temat? Czy rzeczywiście występują 
jakieś braki w tych bezpłatnych podręcznikach dla uczniów? I brakło mi albo nie 
zapisałam informacji, bo tu Pan kierownik powiedział o kwocie, jaką będziemy się starali 
odzyskać z ministerstwa.” 
 
 

Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK odpowiedział, 
że w tamtym roku to była kwota 277.846,00, a w tym roku będziemy starać się odzyskać 
ok 360 tys. zł.”              

 
 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Są to środki na…?             
  
 
 Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Środki 
związane z odprawą nauczycieli.” 

 
 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Chciałbym wiedzieć, czy w związku z reformą 

musieliśmy ponieść dodatkowe wydatki związane z adaptacją pomieszczeń, sal? Czy te 
pieniądze odzyskamy? Czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób odzyskać? I jakie są to 
sumy, jeśli to można w jakiś sposób policzyć? Nie mówię o tym co się dzieje w otoczeniu 
szkół np. III LO czy zmiana taka jak MODN przeniesienie. Mówię już bardzo konkretnie. 
Jeśli jest taka możliwość, bo może nie ma. Adaptacja sal jeśli jakieś były koniczne. Czy to 
były po prostu zwykłe remonty wynikające z bieżących potrzeb, czy jednak wynikające 
z reformy? I ostatnie słowo, to podziękowanie dla Pani dyrektor Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego za otwarcie świetlicy od godziny 7:00, bardzo dziękuję.”  

 
 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Część odpowiedzi będzie na piśmie, 

bo ja myślę, że to jest proszę Państwa wygenerowanie tego jeszcze raz co mówiłem na 
sesji. Pewne zestawienia, które Państwo otrzymujecie, one też wymagają przygotowania. 
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Ale my może te zestawienia Państwu pokażemy tak jak my je kilkoma kliknięciami 
rozgenerujemy z tego systemu, który mamy. Natomiast jedna odpowiedź. Podjęto decyzje 
w styczniu, obserwowaliśmy takie zjawisko, że dzieci z sąsiednich gmin kończyły szkoły 
podstawowe u siebie i wybierały nasze gimnazja miejskie. To zjawisko obserwowaliśmy 
jeśli chodzi o Gimnazjum nr 5, Posada i okolice, Golina, Kawnice jeżeli chodzi o Chorzeń. 
W tej chwili jest tak, że te dzieci, które może by wybrały naszą pierwszą klasę 
gimnazjalną, one zostały u siebie w 7 klasie. Nie mamy tutaj jakiegoś zjawiska bo 
wiadomo, że po 6 klasie i tak był nowy zespół. A dzisiaj rodzice z jednej szkoły, drugiej 
szkoły, która jest pod Koninem zostawiły dziecko w swojej 7 klasie. Natomiast nabór do 1 
klasy, bo to, o co pytał kolega radny, to będzie pewne przesunięcie. My dzisiaj w naborze 
ograniczaliśmy się po pierwsze, do dostosowania ilości do obwodu i do naszego zadania 
gminy Konin. Tak jak w przypadku subwencji powiatowej niewiele samorząd dopłaca, tak 
w przypadku subwencji gminnej od czasu jak subwencja gminna został wprowadzona to 
ona wystarcza na 60%. I dyrektorzy dostali zielone światło od organu prowadzącego, że 
jeżeli mają 20 dzieci w obwodzie i zostaje im 5 miejsc w klasie 1-ej nie patrzymy, czy to 
dziecko jest z Konina czy jest spoza Konina, bo jeżeli my to dziecko spoza Konina 
pozyskamy, to będziemy mieli subwencję 20 nasza, plus 5. I tak to będzie 60% utrzymania 
tego oddziału. Ale jeżeli dyrektorzy czasem podejmowali decyzje, że obwód szkoły 
pokazywał, że są trzy oddziały, a brali dyrektorzy trzy oddziały spoza obwodu i spoza 
miasta to pytanie teraz: dlaczego my jako miasto Konin mamy realizować zadanie gminne 
samorządu, kiedy my do tego dopłacamy, to Pan radny ze swojego podatku dopłaca, to 
Pani przewodnicząca dopłaca do 40 % tego ucznia. Stąd nie było to takie proste 
przekonanie dyrektorów, że oni mają spojrzeć, bo oni dokładnie usłyszeli jaką mają 
subwencję i to robimy od kilku lat. Ile my dopłacamy i jaka jest reorganizacja. Dzisiaj 
jeżeli braliśmy, to braliśmy do pełnych oddziałów. A nie, że generowaliśmy oddział np. w 
Szkole Podstawowej nr 9, bo mieliśmy uczniów z sąsiednich gmin. Jeżeli mieliśmy 5 i 
mamy miejsca, to tak. Także na pewno w systemie jak porównamy rok do roku tylko tych 
danych nie mamy w arkuszu, będą dopiero po 30 września, kiedy będzie system informacji 
oświatowej, bo wtedy jest ta informacja na podstawie której ministerstwo przygotowuje 
założenia do budżetu. I tam będziemy również mieli podział na gminy itd. To jeśli Pan 
radny by troszeczkę poczekał, to byśmy z tymi pewnymi danymi poczekali do tego stanu, 
który jest sprawozdawczością.”  

 
 
Radny Karol SKOCZYLAS, cytuję: „Ministerstwo Edukacji Narodowej 

przygotowało kilka programów. W jednym z nich jest aktywna tablica. 80% będzie 
finansowane z budżetu państwa 20% ze środków własnych. Czy jesteśmy przygotowani 
i mamy zabezpieczone pieniądze, żeby skorzystać z tego programu?”  

 
 
Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Tak oczywiście 

jest taki program Jest to program przewidziany dla szkół podstawowych. Tu mogę 
pochwalić, wszystkie szkoły podstawowe przystąpiły do tego programu. Nie trzeba było 
ich specjalnie namawiać. I tam środki własne szkoła musi znaleźć w swoich budżetach. 
Natomiast środki na zabezpieczenie tego, o których Pan radny powiedział, tam jest wkład 
własny około 3,5 tys. zł. W ten wkład własny mogą wchodzić zakupy, które były zrobione 
w roku budżetowym, czyli od stycznia tego roku. Były zakupione jakieś komputery, 
cokolwiek innego szkoła już zakupiła w tym roku. I to wtedy mogą wykorzystać jako taki 
swój wkład własny i udowodnić, że te 3.5 tys. zł oni już wydali od stycznia i to jest ich 
wkład własny. Reszta kwoty będzie dofinansowana z tego programu. Można zakupić 
tablice interaktywne. To jest program na lata. Można było wejść w ten program już teraz 
od września i skorzystać w tym roku. Można by w następnym, a można będzie w 2019 
roku. Wydaje mi się kto pierwszy ten lepszy. Zawsze ta zasada się sprawdzała i działała. 



14 
 
Bo później to może braknąć środków. Z tego programu można zakupić nie tylko tablice 
interaktywne, również można było kupić projektory. Troszeczkę było tam możliwości. 
Naprawdę przyda się to naszym szkołom. Dziękuję.”  

 
 
Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja chciałbym się zapytać Pana kierownika, 

bo mniej więcej z cyfr podanych w pierwszej Pana prelekcji, stosunek nauczycieli do 
administracji to jest tak jak na jednego nauczyciela przypada pół pracownika 
administracyjnego. Czy to się w jakiś sposób po tej reformie zwiększa, zmniejsza? Bo tak 
dokładanie to tak trudno powiedzieć, bo jeżeli szkoły są połączone, tak jak Szkoła 
Podstawowa nr 9, bo tam administracja jest jedna. Nie wiem, czy przy układzie większej 
ilości uczniów potrzebne jest np. zwiększenie ilości etatów nauczycielskich.”        

Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Etaty 
administracyjne zawsze były i są przeliczane na podstawie uczniów i oddziałów. To się 
stąd bierze. Natomiast tak wspomniałem na początku liczba 1584, to jest liczba etatów 
umów nauczycielskich. Nie odpowiem teraz na tą chwilę ile jest niepełnych etatów, takich 
gdzie od lat nauczyciele pracowali na 4,6,8 godzin. Także cyfry mówią, że jest to 2 osoby 
na 1, ale to nie do końca tak to wychodzi. Musielibyśmy przyjąć pełne etaty i wtedy 
przeliczyć to na pełne etaty umów administracyjno-obsługowych. Wtedy miałoby to jakieś 
przełożenie. Jeśli Pan radny ma życzenie mogę spróbować wygenerować taki raport.” 

 
 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Podręczniki?” 
 
 
Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Z tego co 

wiem, nie ma problemów z podręcznikami. Na każdym etapie czy to będzie 1 klasa, 7, czy 
za rok 8 dostaną książki. To samo tyczy się klas gimnazjalnych, oni dostają bezpłatnie 
podręczniki. Tak jak Pan dyrektor powiedział te podręczniki są już w szkole. Nie mam 
informacji, że gdzieś są jakieś opóźnienia. Na pewno bym wiedział w pierwszej 
kolejności.”  

 
 
Głos zabrała Izabela GORZELAŃCZYK-NOWAK - dziennikarz Przeglądu 

Konińskiego, cytuję: „A ja mam, bo sprawdzałam i wiem, że są takie trudności np. SP 10.” 
 
 
Głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Tomasz RYBARCZYK, cytuję: 

„Rzeczywiście część podręczników bardzo późno docierała. Ja mam dokumentowane 
rozmowy z czterema osobami z zarządu wydawnictw edukacyjnych. Problem jest w tym, 
że mam również udowodnione to, że część zamówień i rozmowy o podręcznikach zaczęły 
się już w marcu, ale część dopuszczeń podręczników uzyskały dopiero w lipcu. Ja mam 
potwierdzenie związane z tym, że podręczniki do mojej szkoły były wysłane do 10 lipca. 
Natomiast jest problem z firmami kurierskimi, które nie wyrabiają się z dostarczaniem. 
W mojej szkole brakuje mi około 30-40 egzemplarzy ćwiczeń do angielskiego. Ale wiem, 
że one są już w drodze i jutro albo w poniedziałek będą. Więc to są takie jakieś pojedyncze 
sytuacje. Większych problemów nie ma.”          
 
 

Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Cytuję Pana dyrektora, ma 
podręczniki, ale nie wszystkie i jest w trakcie uzupełniania. Myślę, że podobnie są braki 
jak na tym poziomie.” 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Tomasz RYBARCZYK, cytuję: „Jeżeli brakuje 
na poziomie powiedzmy kilkanaście podręczników to lepiej wszystkich na razie nie 
wydawać, bo później część dzieci dostanie, część nie. A te paczki różnie spływają do szkół 
i myślę, że te problemy stąd wynikają.”  

 
 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Umówmy się w ten sposób, 

ja zobowiązuję Pana kierownika, żeby rano rozesłał do wszystkich szkół podstawowych  
e-maila. I na godzinę 11.00 mam mieć odpowiedź z każdej szkoły, jakie są braki, gdy 
chodzi o podręczniki. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w tej grupie nauczycieli, którzy 
są w naszym systemie większość, a myślę, że no prawie wszyscy, potrafią uczyć przez 
pierwszy tydzień bez podręcznika.” 

Radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja jeszcze tylko przypomnę, tu już tak 
zawodowo, ale przypomnę wszystkim członkom komisji, że na całą tą reformę oświaty i 
na cały ten system edukacyjny w mieście Koninie oddziaływać będą w najbliższych latach 
dwa projekty, które realizowane są w mieście Koninie dla szkół gimnazjalnych jeszcze w 
zapisie, a docelowo do szkół podstawowych, czyli projekt dla 19 szkół z Konińskiego 
Obszaru Strategicznej Interwencji w tym gimnazjów z Konina dzisiaj przekształconych 
już, czy wchłoniętych przez szkoły podstawowe projekt i wartości 3.300.000 zł. I drugi 
projekt, projekt Kadry Przyszłości. Projekt realizowany w 5 szkołach ponadgimnazjalnych 
w Koninie i jednej szkole ponadgimnazjalnej w Żychlinie projekt o wartości 4.300.000 zł. 
Warto też pamiętać, że w tym całym edukacyjnym zamieszaniu i tym pośpiechu też są na 
szczęście te dobre rzeczy i chciałem o nich powiedzieć, bo też współpraca z dyrektorami 
szkół, które realizują te projekty jest bardzo bardzo dobra.”    
 
 
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof 
WERESZCZYŃSKI, cytuję: „Ja powrócę jeszcze do problemu podręczników, bo 
troszeczkę jest on demonizowany. To jest tak samo jak z podstawą programową. Prawo 
oświatowe już nie będę przywoływał furtek, więc nakazuje nauczycielom prace nie tylko z 
podręcznikiem, ale z innymi materiałami. Ja od razu do podstawy się odwołam, prawo 
oświatowe nakazuje nauczycielowi pracę z programem. Podstawa programowa jest 
najważniejszą częścią programu dlatego też nauczyciel uważa, że powinien być, ma prawo 
go wprowadzić . I tak samo jest z podręcznikami. Dlatego trzeba pamiętać, że nauczyciel 
nie może nawet pracować zgodnie z podręcznikiem, z programem ma pracować. 
Podręczniki są przygotowane, zatwierdzone przez ministra, ale ta furtka jest nawet 
obowiązkowa dla każdego nauczyciela, chociaż w celach jest napisane poszukiwanie 
wiadomości w sieci, korzystanie z różnych źródeł informacji. Dlatego też nie 
demonizujmy, bo z podręcznikami tak jak było w poprzednich latach.”  
 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Ilu młodych nauczycieli po raz pierwszy trafiło do naszych szkół 
i rozpoczęło swoją pracę zawodową w tym roku?”   
 
 

Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Przygotuję 
takie zestawienie i prześlę na e-maila.”  
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sporu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Ale są tacy?” 
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Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Tak 
oczywiście.” 

 
  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA cytuję: „Dlaczego o to pytam, ponieważ wszyscy straszyli nas, że 
nauczycieli będziemy zwalniać, że nauczycieli mamy za dużo. W związku z tym powstało 
gdzieś tam w tle wyobrażenie, że już tak dużo jest tej kadry, że dla nowej kadry nie będzie 
miejsca. Dlatego dla porządku pytam. Czy jest miejsce.”  
 
 

Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Nauczyciel-
stażysta zawsze ma umowę na czas określony. Dopiero nauczyciel kontraktowy może mieć 
umowę na czas nieokreślony.” 
 
 
  Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA: „O to mi chodziło. Ilu nauczycieli skorzystało z tego urlopu na 
poratowanie zdrowia?”  
 
 

Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Na dzień 
1 września 24 nauczycieli.” 
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Ile w poprzednich latach?”  

 
 
Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Co do 

informacji w poprzednich latach mogę oczywiście sprawdzić. Na tą chwilę nie mam 
przygotowanych informacji.”  

 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Jako radni podejmujemy różnego rodzaju uchwały o 
wprowadzaniu programów finansowania z Unii Europejskiej. Wiele programów dotyczyło 
gimnazjów. Nie tylko takie inwestycyjne, nie wiem czy u nas były inwestycyjne programy 
finansowania z Unii Europejskiej? Natomiast takie miękkie programy. Nie mamy żadnych 
kłopotów i żadnych zaległości nie będzie, że szkoła przestała istnieć, a nie rozliczyła się z 
projektu unijnego?”     
 

 
Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Gimnazja nie brały udziału w tych 

projektach.” 
 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA cytuję: „I to jest bardzo ważna sprawa. I na koniec chciałam powiedzieć 
tak. Tutaj Pan prezydent podkreślał bardzo wyraźnie, że samorząd jest od tego, żeby 
realizował politykę państwa w zakresie edukacji, a szczególnie organizacji tej edukacji. 
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Ale ja myślę Panie prezydencie, że my jesteśmy już daleko do przodu. Dzisiaj rano 
usłyszałam, że w każdym powiecie ma być klasa wojskowa, a my już mamy mundurowych 
klas kilka. W każdym powiecie ma być strzelnica. Myślę, Panie prezydencie, że jeśli 
chodzi o politykę w zakresie edukacji mamy do przodu. Jeszcze jedna uwaga, jak będzie 
Pan kierownik przygotowywał nam te analizy na piśmie, to bardzo proszę wyraźnie nam 
pokazać. Chodzi nam o porównanie z poprzednimi latami, ponieważ bardzo łatwo się 
mówi, że reforma kosztowała samorząd 500 tys. zł, a dostaniemy tylko 70 tys. zł. To nie 
jest prawda, bo kosztowały nas remonty, które i tak byśmy zrobili, kosztowały nas 
odprawy, które i tak by było. Natomiast chodzi nam o znalezienie tych kwot, które 
faktycznie wynikają z prowadzenia reformy.”    
 
 

Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty Piotr PIEKARCZYK, cytuję: „Na to pytanie to 
mógłbym już tak naprawdę odpowiedzieć. Gimnazjum nr 7 czyli w tej chwili Szkoła 
Podstawowa nr 7 - 77 tys. zł są ze środków rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dostało właśnie na przystosowanie tej szkoły do wdrożenia reformy, żeby przyjąć 
pierwszaczki. To są zakupy w sali lekcyjnej ławek, krzeseł, które muszą być dużo 
mniejsze, łazienki, świetlice, pomoce dydaktyczne, to to jest ta kwota, o którą 
wystąpiliśmy i dostaliśmy, to jest 77 tys. zł.”     
 
 
 Z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Z tym, że jest jeszcze taka sprawa, 
która pojawia się. Mamy jedną Szkołę Podstawową nr 11, która kilka lat temu oddała  
8-letniej szkole podstawowej wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej do Gimnazjum 
nr 4. A dzisiaj jak taka sierotka, bo nie ma. Tak jak w innych szkołach mamy przykład 
Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 9. Czyli można tymi pracowniami operować, 
Gimnazjum nr 5, Szkoła Podstawowa nr 12. I mamy problem, w poniedziałek jestem 
umówiony z Panią dyrektor Łechtańską Szkoły Podstawowej nr 11. Bo ta szkoła ma taki 
bardzo odosobniony przypadek, jak sobie poradzić teraz z utworzeniem pracowni 
fizycznej, chemicznej, bo nie może bazować na gimnazjum. Jeżeli taka pozycja będzie w 
budżecie pod koniec roku, to ja myślę, że Państwo bardzo przychylnie potraktujecie tę 
szkołę.”  
  
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu STREKER-DEMBIŃSKA, 
cytuję: „Panie prezydencie również i o takie wyliczenia nam chodzi. Bo tak wprost 
zwróciliśmy się o 77 tys. zł, dostaliśmy 77 tys. zł. Emeryci i tak poszliby na emerytury, 
szkoły i tak by trzeba było wyremontować. Są takie działania, które wymagać będą jeszcze 
dofinansowania. I to też chciałabym, żebyśmy się mentalnie do tego przygotowali. To 
wcale nie znaczy, że te szkoły i te gimnazja powinny oddać te swoje pracownie, bo one się 
już zużyły, one się zdezaktualizowały. W związku z tym też trzeba by było ponieść 
dodatkowe koszty na ich modernizację. W związku z tym chciałabym, żebyśmy bardzo 
uczciwie podeszli do całego zagadnienia i jestem daleka od tego, żeby wszystko co nam 
się nie zbilansuje wrzucić i obarczyć tym koszt reformy. Bo wiele kosztów byśmy ponieśli 
tak czy owak. Natomiast są jeszcze decyzje, które są przed nami, dotyczące niektórych 
obiektów, które nam pozostaną, pustoszejących obiektów, które trzeba będzie 
zagospodarować. Myślę, że tu też jest bardzo duże pole do popisu, żeby wykorzystać je 
racjonalnie, mądrze i z takim dobrym myśleniem, że mamy nie tylko młodzież, nie tylko 
dzieci, ale mamy również osoby starsze i za chwilę rozwinie nam się cała paleta potrzeb 
osób, które są potrzebujące. I takie myślenie, połączenie tu celów edukacyjnych, celów 
pomocy społecznej, celów opieki senioralnej wszystko to powinno znaleźć swoje miejsce. 
To przed nami.  
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 Jeszcze mam do Państwa krótkie pytanie do dyrektorów jak tam statuty szkół? 
Do listopada mają w być wprawdzie, ale jesteście Państwo już przygotowani? Jak poszło 
wam z planami lekcji? Z mojej strony serdeczne podziękowania dla Państwa. Odnoszę 
wrażenie, że nie ma paniki, nie ma złości, pracujemy rozsądnie, a najrozsądniejszy głos, 
przepraszam, że tak się wyrażę, pochodził od Pana dyrektora, który powiedział 
„najważniejszy w szkole dla ucznia jest nauczyciel” i w nim pokładamy największe 
nadzieje. Bo podstawa programowa i mądry nauczyciel będzie nam kształtował obywatela, 
a niekoniecznie podręcznik i ławka wyższa czy niższa. W związku z tym te dwa słowa, 
prośba do Pana o przekazanie informacji liczbowych takich, jak byśmy chcieli.”  
 
 
 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Zapomniałem zapytać i poprosić o odniesienie 
się do ubiegłego roku o średnią liczebność oddziałów przedszkolnych uczniów w klasach 
szkół podstawowych obecnie i w szkołach gimnazjalnych również.”  
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Tego jest trochę mniej, bo jest mniej uczniów. Mamy jeszcze 
problemy, słyszymy w telewizji. Dzieci z nauką indywidualną zakaz wstępu do szkoły. 
Myślę, że jest to wypadek przy pracy i będzie te zweryfikowane. Takich rozwiań 
prawnych nie może być w cywilizowanym świecie. Dzieci mają prawo do kontaktu z 
innymi, mają prawo do szkoły. Niekoniecznie do zamknięcia w domu.”  

   
 
Nie było więcej zgłoszeń do dyskusji. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

        
Obradom przewodniczyła 
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