
BR.0012.4.2.2017 
 

 
Protokół Nr 30/2017 

 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

które odbyło się w dniu 
 

9 lutego 2017 roku 
________________________________ 

 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 18.10. 

  
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 485). 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – 
Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk 
nr 486). 

3. Sprawy bieżące.  
 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Elżbieta Streker-Dembińska. Powitała uczestniczących w posiedzeniu radnych, Zastępcę 
Prezydenta Miasta Sławomira Lorka, Kierownika Wydziału Oświaty Urszulę Miłosz-
Michalkiewicz, przedstawicieli samorządów oraz związków zawodowych oraz pozostałych 
gości.  
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Dzisiejszym tematem jest omówienie projektów sieci szkół, który to 
projekt będzie przedmiotem obrad nadzwyczajnej sesji 16 lutego 2017 r. W tej chwili trwają 
cały czas konsultacje społeczne. My dzisiaj być może mamy jakieś już informacje w jakim 
kierunku te konsultacje przebiegają. Jeśli nie, spokojnie poczekamy do werdyktu, który ukaże 
się 15 lutego. W porządku obrad mamy druk nr 485, a więc rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i druk nr 486 w sprawie 
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.  

Bardzo proszę Pana Prezydenta o wprowadzenie do tematu i poinformowanie 
o zaawansowaniu tych wszystkich prac. Na ostatniej komisji mówiliśmy o harmonogramie. 
Bardzo proszę Pana prezydenta o przedstawienie w jaki sposób harmonogram jest realizowany 
i na jakim jesteśmy etapie.”  

 
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Zgodnie z harmonogramem, 

który był przedstawiony na normalnym posiedzeniu, chciałem Państwa poinformować, 
że dzisiaj właśnie jest to posiedzenie w takim dodatkowym czasie, o które formalnie 



2 

 

wnioskowaliśmy. Chciałem Państwu powiedzieć, że Pan prezydent zgodnie z zapowiedziami 
podpisał zarządzenie i ogłosił konsultacje społeczne w kwestii sieci szkół, te konsultacje trwają 
do jutra. Mam informację z dnia wczorajszego, w dniu wczorajszym mieliśmy 87 ankiet, które 
są w wersji elektronicznej i 41 ankiet w wersji papierowej, czyli łącznie 128 ankiet. Te ankiety 
są na bieżąco analizowane, czytane i przygotowywane do raportu. Zgodnie z zarządzeniem 
Pana prezydenta ten raport ukaże się najpóźniej 15 lutego, czyli jeszcze przed sesją. 
Jak Państwo wiecie ja na ostatnim spotkaniu mówiłem o projektach, nad którymi pracuje 
Wydział Oświaty. Z tym że ostatecznie Pan prezydent podjął taką decyzję, że nie umieszczał 
tych projektów, tylko tak naprawdę została stworzona ankieta konsultacyjna, która dotyczyła 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
I  tak naprawdę ta zmiana dotyczy tego, że od 1 września, za dwa lata w sieci szkół nie będzie 
gimnazjów. I w tej ankiecie Pan prezydent prosił o wyrażenie opinii w sprawie włączenia lub 
przekształcenia wybranych konińskich gimnazjów. Przypomnę: Gimnazjum nr 1 jest 
planowane do włączenia do Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 do SP nr 15, 
Gimnazjum nr 3 planowane jest przekształcenie do VII LO, Gimnazjum nr 4 jako włącznie 
do SP nr 10, tylko też przypominam, że Gimnazjum nr 4 jest dzisiaj w Zespole Szkół nr 1 i to 
przekształcenie jest jak gdyby na mocy ustawy, Gimnazjum nr 5 włącznie do SP nr 12, 
Gimnazjum nr 6 jest włącznie do V LO w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych 
i Gimnazjum nr 7 jest to przekształcenie w SP nr 7.  

Ta ankieta zarówno w wersji elektronicznej i w wersji papierowej, którą otrzymujemy, 
ona jest wypełniana przez osoby, albo osoby się ustosunkowują do każdej propozycji, która 
jest, albo często jest to ankieta gdzie ktoś ustosunkował się do konkretnej szkoły, konkretnej 
propozycji. Tak jak powiedziałem raport będzie zawierał wszystkie opinie i te opinie będą 
pogrupowane, także będzie można w raporcie, który będzie przygotowany, zapoznać się jaki 
jest głos osób biorący udział w tych konsultacjach w stosunku do tej szkoły, jak to zostało 
zgłaszane. Jestem też upoważniony przez Prezydenta, ażeby też Państwa poprosić, że gdyby 
była taka potrzeba, nie przewidujemy nadzwyczajnego kolejnego posiedzenia, ale ponieważ 
zgodnie z harmonogramem to dzisiejsze posiedzenie uzgodnione z Panią przewodniczącą jest 
właśnie o godz. 16.00 w sprawie tych dwóch projektów, natomiast sesja jest 16 lutego 
w czwartek o godz. 15.00. Wiem, że jest Komisja Edukacji wcześniej i chciałem też Państwu 
powiedzieć, że na tej komisji przedstawię też Państwu, czy Pan prezydent czy do tego projektu 
będzie zgłaszał jakieś autopoprawki czy nie. Tak jak powiedziałem, decyzja ostateczna zostanie 
podjęta po dzisiejszej dyskusji, na posiedzeniach komisji, jak również po zapoznaniu się przez 
Prezydenta z konsultacjami.  

Dalszy harmonogram przewiduje, że podjęta uchwała tego 16 lutego zostanie 
skierowana i chcielibyśmy bardzo, żeby już to zrobić w terminie 17 lutego, do Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. Wielkopolski Kurator Oświaty ma 21 dni od daty otrzymania na wydanie 
opinii swojej i również w tym samym terminie, zgodnie z art. 209 ustawy przepisy 
wprowadzające przepisy Prawo Oświatowe opiniować będzie te dwie uchwały. Jeszcze raz 
powtórzę, my po tej sesji, która będzie, będziemy mieli uchwały, które będą mówiły o projekcie 
sieci szkół, opinia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, opinia do związków zawodowych 
i również 17 lutego planujemy się zwrócić do związków zawodowych o opinię. I następna sesja 
jest zaplanowana na 27 marca w poniedziałek o godz. 13.00 i wtedy już będziemy na tej sesji 
przyjmować ten projekt sieci szkół.  

Zgodnie z tym co jest w konsultacjach, dzisiaj Państwu przedstawiamy dwa druki, 
te druki posiadają załączniki. Nie ukrywam mieliśmy taką bezpośrednią współprace 
z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty, również pracownicy Wydziału Oświaty brali udział 
w szkoleniu, które było organizowane przez WOKiSS. Również w ostatnim tygodniu 
otrzymaliśmy pewne informacje ze strony Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, również pewne 
opinie prawne ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Również chciałem Państwa 
poinformować, że na stronie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szczegółowo jest podana 
procedura dotycząca opiniowania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uchwały rady 
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powiatu, rady gminy w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Tak 
wygląda harmonogram.  

Dzisiaj, bo Państwo otrzymaliście te druki. Te druki tak jak powiedziałem z jednej 
strony dotyczą tego co jest w gestii, druk nr 485 mamy projekt dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, do tego projektu są dołączone trzy 
załączniki. Natomiast druga uchwała, to jest druk 486 i to jest uchwała w sprawie dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego 
ustawą Prawa Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, również 
do tego są trzy załączniki. Nie ukrywam, tutaj też rozważaliśmy to z Wydziałem Prawnym czy 
nie można tych projektów przedstawić w jednej uchwale, ale taka jest opinia i tak również 
wszystkie materiały, które otrzymaliśmy, bo też chcę Państwa poinformować, że w przypadku 
tych uchwał, to jest coś nowego, jeżeli chodzi o Prawo Oświatowe. Otrzymaliśmy również 
pewne wzorce uchwał Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z tymi wzorcami, zgodnie 
z wieloma opiniami prawnymi, które się ukazały takie projekty Państwu przedstawiamy. 
 Również chciałem Państwu powiedzieć, że Pan prezydent spotkał się wczoraj 
z przedstawicielami związków zawodowych i jednym z punktów była też rozmowa o tych 
projektach, które dzisiaj są omawiane przez Państwa. Również Pan prezydent spotkał się z 
dyrektorem delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Koninie, gdzie również pewne 
rzeczy na etapie rozmowy konsultowaliśmy to. Ale tak jak powiedziałem, ustawa wyraźnie 
tutaj pokazuje jaka jest ścieżka i zarówno związki zawodowe i Wielkopolskie Kuratoriom 
Oświaty stosowne opinie wydadzą wtedy, kiedy te nasze projekty staną się aktem prawa 
miejscowego po sesji, która jest zaplanowana na 16 lutego.”  
   

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Wszyscy mieliśmy okazję zapoznać się z materiałami w związku z tym 
otwieram dyskusję.”  

 
Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Ja jeszcze dopowiem dlatego, że bardzo istotne jest to co Pan prezydent 
zasygnalizował. Te projekty uchwał będą jeszcze obudowane o wniosek do Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty i tak jak Pan prezydent powiedział, na stronie kuratoryjnej można przeczytać 
co taki wniosek powinien zawierać. Myślę, że Państwo jesteście zainteresowani, bo tam gdzieś 
się pojawiały takie głosy zaniepokojenia, co chyba istotnego w tym jest.  

Otóż istotna jest jak będzie wyglądała perspektywa obłożenia szkół przez uczniów. 
Wielkopolski Kurator życzy sobie z dwóch roczników co najmniej pokazać, czy ta szkoła 
będzie się rozwijała. My mamy taki wykaz zrobiony, 6ciu roczników i ten wykaz oczywiście 
również dołączymy, już tak na zapas. Poza tym musimy rozpisać i to jest chyba bardzo ważne, 
jak będzie wyglądała nauka od 1 września 2017 roku. Bo proszę pamiętać, że nie ma szkoły 
gimnazjum, są tylko klasy gimnazjalne, tej szkoły już nie ma, one przestają istnieć z dniem 
31 sierpnia 2017 roku. Natomiast młodzież, która rozpoczęła naukę w gimnazjum otrzymać 
musi świadectwo z pieczęcią w lewym górnym rogu – gimnazjum. I gdzie teraz ta młodzież 
będzie się uczyła?  

Otóż Wydział Oświaty taką robi symulację, żeby to było najmniej bolesne, żeby to było 
przyjazne dla ucznia i oczywiście wygodne też dla ucznia, dla szkoły, żeby przyszłe szkoły 8- 
klasowe mogły również się zorganizować. I tak dla SP nr 1, to co wynika z projektu uchwały, 
są dwie siedziby. I proponujemy od 1 września 2017 roku, że na ulicy Kolskiej naukę będą 
kontynuowały klasy 1-6, natomiast przy ulicy Benesza klasa 7 i zakończą naukę klasy 2 i 3 
gimnazjalne. Powtarzam to jest propozycja wydziału Oświaty. Od 2019 roku nadal uczą się na 
ulicy Kolskiej klasy 1-6 , a na ulicy Benesza 7-8.  

Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą na ulicy Sosnowej, ona będzie rosnąca. Czyli w tym 
roku przybywa tam klasa 7 i w następnym roku klasa 8 i szkoła buduje strukturę pełnej 8-
klasówki.  

Podobnie jest ze Szkołą Podstawową nr 4 na Błaszaka, też rosnąco.  
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Szkoła Podstawowa nr 6 na Kolejowej też rosnąco.  
Szkoła Podstawowa nr 7 jest szkołą, którą przekształcamy z Gimnazjum nr 7 w Szkołę 

Podstawową nr 7 na Wyszyńskiego 44. 1 września rozpocznie naukę klasa 1 i pozostaną klasy 
2 i 3 gimnazjalne. O 1 września 2019 roku będziemy mieli strukturę 1-3 dopiero i szkoła dalej 
będzie od 2019 roku rosnąco, czyli będzie budować pełną strukturę swoją. Zakończy 
budowanie szkoły podstawowej 2024 roku.  

Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Wyszyńskiego 24 jest rosnąca, czyli 7 klasa w tym 
roku itd.  

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Fikusowa 8 rosnąco, klasa 7 proponujemy, żeby była 
w Szkole Podstawowej nr 9, ale myślę, że budynki są tak bardzo z sobą zrośnięte, mówię 
o Gimnazjum nr 3, że gdyby się okazała lokalowo za ciasna szkoła, to chyba nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby klasa 7 mogła również uczyć się w budynku obecnym Gimnazjum nr 3, 
ale jak mówię, to jest jeszcze czas pokaże. Proszę pamiętać ze mamy bardzo dużo uczniów 
spoza Konina, którzy niekoniecznie do klasy 7 przyjdą.  

Szkoła Podstawowa nr 10 na ulicy Staffa, tam mamy problem bardzo prosty, buduje 
dalszą strukturę w swoim budynku.  

Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Łężyńska 9, również rosnąco z roku na rok przybywają. 
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Szeligowskiego 5, od 1 września 2017 roku w Szkoła 

Podstawowa nr 12 pozostaną klasy 7, natomiast klasy 2 i 3 w budynku przy 
ul. Szymanowskiego 5. Czyli gimnazjum zakończy swoje funkcjonowanie 31 sierpnia 2019 
roku, tam gdzie młodzież rozpoczęła naukę tam ją skończy.  

Szkoła Podstawowa nr 15, klasy 1-6 na ul. Turkusowej, klasy 7, 2 i 3 gimnazjum 
na ul. Kryształowej, czyli w budynku obecnego Gimnazjum nr 2.  

To są nasze takie rozważania przyglądania się, przysłuchiwania, a przede wszystkim 
z punktu widzenia ucznia, spogląda Wydział Oświaty na tą kwestię, ponieważ my musimy taki 
odpis dać Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Jeżeli Państwo wczytywaliście się w te 
założenia, reforma w ogóle dopuszcza funkcjonowanie szkoły w dwóch budynkach 
w niewielkiej odległości. I prawdopodobnie przez jakiś czas taką szkołą będzie Szkoła 
Podstawowa nr 1. Ta odległość jest niewielka, my musimy to opisać jaka jest odległość tych 
starszych klas do budynku macierzystego, bo może tutaj Kurator zakwestionować. Wszystko 
tu jest brane pod uwagę, skrupulatnie będzie opisane. I taki ten opis będzie dawał bardzo 
wyraźny obraz, zarówno nadzorowi pedagogicznemu jak i związkom zawodowym. Tyle mojej 
takiej uwagi, jeżeli są jakieś inne, to ja bardzo chętnie Państwa wysłucham.”   
 

    Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Uzupełnię, że z jednej strony 
wniosek formalny do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty polega na opisie, ale od dyrektora 
delegatury wiem, że ta opinia będzie po wizji lokalnej, czyli wizytatorzy będą zobowiązani, 
ażeby odwiedzić te placówki, zobaczyć jak to jest realnie z tym co my opiszemy. I taką też 
informację uzyskałem wczoraj, że właśnie to jest opis bardzo szczegółowy, ale wydanie opinii 
ze strony Wielkopolskiego Kuratora Oświaty będzie po wizji lokalnej wizytatorów w danym 
miejscu.  
 To co powiedziała też Pani kierownik, tutaj zwykłą statystykę podam. Tego nie można 
tak łatwo przenieść, ale do dzisiaj, kiedy mamy szkoły podstawowe sześć poziomów, mamy 
737 uczniów spoza Konina, czyli na poziomie około 120. Natomiast w gimnazjach na trzech 
poziomach mamy 532. Jak Państwo wiecie, często uczniowie kończyli szkołę podstawową 
spoza Konina, wybierali później nasze miasto, jeżeli chodzi o gimnazjum. Dzisiaj liczymy się 
z tym, że ta liczba uczniów spoza Konina będzie mniejsza, no bo ci uczniowie zostaną w 7, 8 
klasach tam gdzie aktualnie. Ale też może być taka sytuacja, że uczniowie będą próbowali, 
jeżeli będą wolne miejsca, będą próbowali przenieść się do klasy 7 w mieście Koninie.”  
 

Głos zabrał radny Michał KOTLARSKI, cytuję: „Ja zapytam Panią kierownik odnośnie 
Szkoły Podstawowe nr 12, Gimnazjum nr 5 i III LO. Może techniczne, bo nie bardzo mam taką 
wiedzę. Czy np. nie warto byłoby się nad tym zastanowić, żeby Szkołę Podstawową nr 12 
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przenieść do budynku obecnego III Liceum, bo wydaje mi się większe, ale głowy nie dam czy 
to jest prawda. A natomiast III Liceum przenieść do SP nr 12, bo tam na pewno są trochę gorsze 
warunki i również jeśli chodzi o sale gimnastyczną. Pani najlepiej wie, bo Pani tam uczyła, 
także liczę na wyczerpującą odpowiedź.”  
 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „Tak naprawdę Panie radny nie ma co porównywać, szkoły porównywalnie 
pojemnościowo są takie same, tzn. pojemnościowo 12ka jest troszeczkę większa, ona jest 
posadowiona w takiej niecce i jej nie widać. Budynek przy Szymanowskiego 5 jest bardziej 
wyeksponowany i lokalowo nie. Z tym, że na jednym ze spotkań już prezydent Lorek 
powiedział, że III Liceum nigdy nie będzie tam samotnie bytowało, bo to byłoby zbyt drogie 
dla miasta. Ten segment biblioteczno-świetlicowy ma być wydzielony i tam ma być 
przeniesiony Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a powiększona będzie powierzchnia 
dla dzieci żłobkowych, także nie ma co zamieniać. Akurat to się tak składa, że w obydwu 
szkołach pracowałam. W momencie kiedy w roku 2000, kiedy III Liceum było sprowadzane 
do Gimnazjum nr 5, to też te rozmowy były trudne czy przyjąć, czy nie. My nie chcieliśmy, oni 
też trochę nie chcieli, ale jedno sformułowanie padało, zresztą z moich ust również, nie możemy 
pozwolić na to, żeby po korytarzach „hulał wiatr”, nie po to płacimy podatki, żeby obiekty stały 
puste. To jest rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, najlepsze.”  

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja ze swojej strony powiem tak, że przy tak ogromnym zamieszaniu, 
jeśli chodzi o reformę oświaty, dokonywanie jeszcze przemeblowań i przenosin 
poszczególnych szkół byłoby dopełnieniem ogólnego zamieszania. W związku z tym dobrze, 
że tak się dzieje. Na pewno w szkołach zwolnią się miejsca na różnego rodzaju działalności, 
które są prowadzone przez miasto, w związku z tym to co jest dziś pochowane w jakiś 
świetlicach osiedlowych z pewnością znajdzie miejsce w szkołach. 

Ja ze swojej strony mam takie pytanie, pojawiły się nowe obwody, proszę powiedzieć 
w jakim stopniu wpłynie to na przemieszczanie się uczniów między obwodami, czy zmianę 
tych obwodów? Czy będzie to jak to się mówi z góry założone i wymuszone, czy pozostanie 
wola rodziców wyboru odpowiedniej szkoły?”   

  
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie ukrywam, a jeszcze raz 

może powtórzę, założenia zmiany prawa oświatowego pojawiły się 16 września. 22 września 
już było pierwsze spotkanie z dyrektorami szkół i dyrektorami gimnazjów. Między innymi 
liczyliśmy tzw. powierzchnię w danych placówkach.  

Proszę pamiętać, bo kiedyś te budynki były 8-letnią szkołą podstawową, tzn. ze przez 
te 15, 16 lat one się nie przeorganizowały, bo one się przeorganizowały do szkół 6-letnich. 
Mieliśmy dzieci policzone rocznikowo według obwodów, które dzisiaj obowiązują, czyli 
liczyliśmy dzieci z rocznika 2010 do 2015, robiliśmy to pod koniec roku 2016, także już nie 
braliśmy roku 2016 pod uwagę. Ale w obwodach mamy dzieci policzone i te wskaźniki 
demograficzne pokazały nam, że aby spełnić wymóg, o którym też widzieliśmy po 
konsultacjach, w którym jako organ prowadzący braliśmy udział, po konsultacjach 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, że nie ma dwuzmianowości w szkołach podstawowych 
i nie ma tak zwanych molochów. Stąd pojawił się problem V osiedla. Szkoła Podstawowa nr 8 
gdyby nie miała zmiennego obwodu, to ona liczyłaby 571 uczniów w roku szkolnym 
2018/2019, jeżeli ograniczyłaby się tylko i wyłącznie do dzieci z obwodu przez 2 lata w klasie 
1 i 2, no i oczywiście utrzymując 6 jako 7 i po roku 7 jako 8 klasę. I tam brakowało czterech 
izb lekcyjnych, ażeby zachować tą jednozmianowość.  

Dla nas jednozmianowość, to są zajęcia do tej godziny 8 lekcyjnej, do 15.30-16.00. 
To nie znaczy, że tyle godzin mają dzieci zajęcia w szkole podstawowej, ale dzieci, które 
przychodzą od 8.00 i później idą na świetlicę, albo rano do świetlicy i potem przychodzą 
do szkoły.  
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To samo dotyczyłoby Szkoły Podstawowej nr 3, bo ta szkoła gdyby tylko ograniczyła 
się do dzieci z obwodu, a chcę Państwu powiedzieć, że rocznik 2010 to jest 125 dzieci z 
obwodu, 2011-125, potem 107, 98, 99, 95. Czyli tutaj Państwo widzicie, że dwa lata mamy 
takie że jest 5 oddziałów, czyli w ciągu dwóch lat mamy 5 oddziałów, klasy 6 stają się 7, 7 stają 
się 8. I to nam pokazało, że ta szkoła wyliczyła przeszło 1000 uczniów, dokładanie 1500 
uczniów, byłoby 40 oddziałów. Dzisiaj ma ta szkoła 34 oddziały 755 uczniów. Tu proszę 
Państwa udałoby się utrzymać tą pierwszą zmianę, ale to i już jest mówiąc kolokwialnie 
maksimum jakie można uzyskać. A wstępnie wiedzieliśmy, że nie będzie pozytywnej opinii 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeżeli będziemy tworzyć tzw. molochy. To, że kiedyś 
budynek przy ul. Sosnowej kiedy był Szkołą Podstawową nr 2 miał około 2000 uczniów, to już 
jest historia. Tyle dzieci powinno być w systemie, ale żeby ona nie wróciła pod względem 
organizacyjnym w szkole, że w szkole podstawowej jest nauka na dwie i pół zmiany. 
Przypomnę, że w roku 1988 roku Szkoła Podstawowa nr 12, zanim została oddana do użytku 
Szkoła Podstawowa nr 14, zajmowała całe skrzydło II LO i tam była szkoła podstawowa. 
Dlatego został wydzielony na V osiedlu obwód, który uwzględnia te czynniki demograficzne, 
zachowując wszystkie zasady, jeżeli chodzi o obwód. Czyli obwód, który jest dla tej nowej 
Szkoły Podstawowej nr 7, to jest obwód, który trochę zabiera z SP 8, trochę z SP nr 3, trochę 
zabiera z SP nr 4, po to żeby rozładować ten problem, który wynika z normalnego policzenia 
dzieci, które mamy w systemie, które są zameldowane, bo to tak liczyliśmy. 

Ja chciałbym zakończyć jedną sprawę, likwidacja Szkoły Podstawowej nr 5 była przy 
całkiem innym ustroju. My nie odtwarzaliśmy obwodu 5ki, my dzisiaj patrzyliśmy na położenie 
tej szkoły i na te przeliczniki, które mamy na poszczególnych ulicach, w poszczególnych 
klatkach, itd.  

Tutaj powiedziałem jak to wygląda w SP nr 3 i tu jest najwięcej w obwodzie, ale w SP 
nr 4 wskaźniki demograficzne 71, 49, 53, 65, 54, 65 i tu widzicie Państwo, że mniej więcej jest 
taki constans wychodzi. 2016 rok jest taki, że urodziło się więcej dzieci i o tym Państwo wiecie, 
że jest więcej. SP nr 8, to 75, jeżeli chodzi o rocznik 2010, 65, 65, 59, 67, 54. I jak gdyby te 
liczby, które Państwu tu przedstawiam, na podstawie tych liczb proponujemy dzisiaj Państwu 
zatwierdzenie tego obwodu Szkoły Podstawowej nr 7.”  

 
Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Pani przewodnicząca jeszcze pytała o te możliwości. Ustawodawca dał nam 
możliwości administracyjnego przenoszenia klas, kierowania uczniów. Czyli w jakiejś tam 
sytuacji bardzo trudnej organ prowadzący może przenieść całe klasy do innego budynku. To 
jest taka możliwość.  

Ustawodawca pozwala na funkcjonowanie struktury 1-6 do 2020-2021, funkcjonować 
może 1-6, w innym budynku 7-8, a po tym roku 2020-2021 ta cała struktura musi być. Także 
jest taki czas, żeby się przyjrzeć bacznie właśnie temu napływowi uczniów, tego rozlokowania 
się uczniów, tego czy spoza miasta przyjdą, to ustawodawca dał nam 4 lata na to takie 
przemieszczanie się. A później w roku szkolnym 2020-2021 te struktury już powinny 
funkcjonować w takiej ustalonej sieci.”  

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „Mi chodziło nie tyle o przenoszenie administracyjne klas, co o prawo 
rodziców do wyboru szkoły.”  

 
Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Prawo rodzica do wyboru szkoły było, jest i będzie, to rodzic ma swobodę 
zagwarantowaną konstytucyjnie. Były różne zawirowania na ten temat. Jednoznacznie 
w grudniu 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się, że rodzic ma prawo 
wysłać dziecko tam gdzie jest miejsce wolne, gdzie dziecko ma ochotę chodzić. I my bardzo 
tego przestrzegamy, bo to jest rzeczywiście, że za dziecko najpierw odpowiada rodzic, szkoła 
jest instytucją wspierającą rodzica i narzucać się nie można.  
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My się musimy cieszyć, że dzieci spoza Konina do Konina przychodzą, a zatem 
prowadzenie jakiejś dziwnej polityki administracyjnego kierowania dziecka do szkoły uważam 
za bardzo śmieszne. Do mnie przyjeżdżał chłopiec z Przykony, bo tata pracował w Straży 
Pożarnej i przywoził dziecko do mnie do szkoły, dziecko zjadło obiad i czekało w świetlicy 
i pojechało z rodzicami do domu. I tak szkoły dzisiaj funkcjonują.  

Jak jeszcze raz powtarzam, szkoła jest dla dziecka, szkoła musi dzisiaj pełnić ogromną 
funkcję, to co jest zapisane w Karcie Nauczyciela: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
i tej zasady w Koninie się naprawdę trzymamy.” 

 
Radny Marek Cieślak zapytał: „Co będzie jak będzie kolejka?” 
 
Pani Kierownik odpowiedziała: „To jest wyraźnie zapisane, jeżeli dysponuje miejscem, 

najpierw jest obwód. Dyrektor mając dziecko w obwodzie nie może powiedzieć - ja ciebie nie 
przyjmę, bo jesteś tak nieznośny, że hej. To dziecko ma w obwodzie swojej szkoły i ono tam 
chodzi, natomiast jak idzie poza, to pierwszy krok jest do dyrektora, czy jest miejsce wolne. 
Tak, we wszystkich konińskich szkołach są miejsca wolne.”  

 
Głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja w dwóch sprawach, Panie 

prezydencie pewnie się narażę mocno, ale z góry przepraszam. Tak mi się wydaje, że Państwo 
to się wcale dużo nie napracowaliście przy tym, bo ustawodawca wam wszystko powiedział, 
nawet wzory uchwał itd. To wszystko jest tak, że nie możemy skręcić ani w lewo, ani w prawo, 
ani nawet pomyśleć jak byśmy chcieli, albo nawet byśmy mieli inne zdanie, to się nie da myśleć 
inaczej. Jeszcze taka niewiara, że to wszystko będzie skontrolowane, czy samorząd mówi 
prawdę o tych odległościach, to już tak naprawdę trochę przeraża nawet.  

Ale druga sprawa, to mnie interesuje, że musimy się liczyć z taką ewentualnością, 
że nam koszty wzrosną w latach następnych, bo jeżeli wystarczy, że z tych wszystkich 
roczników 500 dzieci będzie mniej, to mało tego, że tych pieniędzy idących za uczniem będzie 
mniej, to jeszcze myślę, czy tej pracy jeszcze nie zabraknie dla tych nauczycieli, co niektórych, 
no bo możemy zmniejszać te klasy, ale do jakiegoś tam pewnego minimum i dalej się już nie 
da. I to musi się to jakoś odbić w momencie, kiedy poza miejscowi uczniowie nie odliczą się 
w szkole.”  

       
Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „To, że dostaliśmy pewne 

wskazówki, to świadczy o tym, że tak szybkich zmian w krótkim terminie, to nie 
przerabialiśmy. Bo przy tworzeniu gimnazjów, to pewne rzeczy było rozłożone w ciągu dwóch 
lat. I dobrze, że te wskazówki są i nie ukrywam, to prawo jest prawem bardzo gorącym. Też 
Państwo wiecie, że zostało podpisane przez Prezydenta RP 9 stycznia, a ten kalendarz mamy 
tak określony, a nie inaczej.  

Natomiast jeżeli chodzi o koszty, ja cały czas uważam, że edukacja to jest inwestycja. 
Natomiast to co nam się udaje skutecznie myślę, że zrobić, to na bieżąco liczyć, liczyć 
pieniądze. Jeżeli mamy 5 uczniów spoza Konina, którzy są dopisani do 20 osobowego oddziału, 
to to jest nasz zysk, bo my na tych 5 uczniów dostajemy subwencję. Ale jeżeli budujemy 
20 osobowy uczniów spoza Konina, to to jest podwójna strata, dlatego, że w zadaniach 
gminnych subwencja to jest około 60%. Patrzę na to przez pryzmat funkcjonowania 
w konińskiej oświacie od roku 1989 i w momencie kiedy samorządy dostały, na samym 
początku szkoły podstawowe, to ta subwencja nigdy nie dawała tego 100% kosztu, który był. 
I on był kiedyś około 70%, dzisiaj zszedł około 60%. Państwa jako radni z budżetu miasta 
podejmujecie decyzje, aby z podatków naszych mieszkańców, z innych dochodów własnych 
gminy, dopłacić do zadania gminy. I tu proszę Państwa każdemu z dyrektorów mówię, jeżeli 
on chce dodatkowy oddział i go utrzyma z subwencji, to ja jeszcze wystąpię do Pana prezydenta 
o nagrodę Pana prezydenta. I nikt tego nie zrobi, bo ta subwencja jest w takim a nie innym 
zakresie.  
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Nie raz miałem okazję na ten temat rozmawiać, bez względu na to jaka partia polityczna 
rządziła, jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji, bo to nie jest rozmowa, która jest prowadzona 
w tym roku w zeszłym roku, 5 lat temu, 10 lat temu dotycząca właśnie tych zadań własnych 
gminy, które są.  

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku zadań powiatowych. Do niedawna było 
tak, że subwencja w zadaniach powiatowych i Państwo pamiętacie tak, tutaj niewiele jak 
robimy te podsumowania po bilansach, to był taki moment, że zostawały pewne środki 
z powiatu. Odwołam się do swojego doświadczenia, będąc dyrektorem liceum, który w swojej 
strukturze miał klasę sportową, budżet II Liceum to był wtedy, inaczej miasto na tę szkołę 
dostawało 115 %. 15% zostawało we wspólnej puli miasta, bo była taka organizacja szkoły, 
większa waga przy klasie sportowej. Czyli patrząc kolokwialnie pewne szkoły powiatowe 
utrzymywały ogólne, bo to tak wygląda.  

Dam Państwu przykład, nawet rozmawiałem o tej sprawie z Panią kurator Leszczyńską 
na początku ubiegłego roku. Pokazałem problem szkół na obrzeżach miasta. Jak Państwo 
wiecie Ministerstwo Edukacji i poprzednie rządy i również teraz, utrzymało taka tendencje, 
ażeby wspierać szkoły w małych miejscowościach i się okazuje, że np. szkoła w Brzeźnie, która 
jest w gminie Krzymów ma na dziecko większa subwencję niż szkoła w Łężynie, albo 
w Gosławicach. Tylko, że dziecko z Brzeźna dojedzie autobusem MZK 5 km i jest w KDK-u, 
żeby korzystać z jakiś atrakcji, 7 km, żeby dojechać do MDK-u i korzystać z atrakcji, natomiast 
dziecko z Łężyna z SP 11 czy z Gosławic ma 12 km.”  

 
Radny Wiesław Wanjas, cytuję: „Z Gosławic też jest 7 km do MDK-u.”     
 
Kontynuując wypowiedź z-ca prezydenta powiedział, cytuję: „Poruszałem tą sprawę 

i tutaj nie ukrywam, jeżeli będzie taka możliwość między innymi Pan prezydent został 
zaproszony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, ażeby w przyszłym tygodniu wziąć 
udział w takim panelu dyskusyjnym dotyczącym właśnie finansowania szkół. Bo problem 
w naszym mieście jest taki, że te szkoły, które są, bo jak Państwo wiecie my dużo o tym 
dyskutujemy, miasto Konin ma bardzo dużo dróg, bo jest miastem bardzo rozległym, czyli 
zagęszczenie na m² u nas jest bardzo małe, dużo terenów zielonych itd. I to się przekłada 
również na te zadania dotyczące dróg ale tak samo oświaty. Duży dylemat miał Pan prezydent 
Nowicki w ubiegłym roku kiedy w Szkole Podstawowej nr 11 odmeldowało się 7 dzieci. Ale 
proszę powiedzieć mieszkańcom, że my nie zrobimy rocznika w tej szkole. Przecież to jest 
szkoła, która tylko pełni funkcje edukacyjne w Łężynie, ale również kulturalne. Tam mamy 
fili ę biblioteki, tam mamy świetlicę prowadzoną, itd. Z punktu ekonomicznego i jeszcze raz 
powtórzę, to jest inwestycja edukacja, to nie jest koszt, taniej byłoby podstawić codziennie busa 
do SP 11 by te dzieci zawieść do Gosławic gdzie jest 10 dzieci. Ale chyba nie tak też powinna 
wyglądać ta polityka społeczna organu prowadzącego.  

Dlatego liczę i tutaj bardzo się cieszę, że Pan prezydent został zaproszony przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i będzie miał okazję, są to akurat takie warsztaty dotyczące 
finansowania, odbywają się w Bydgoszczy i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie Pan prezydent 
weźmie udział w tym panelu dyskusyjnym dotyczącym właśnie finasowania. Ministerstwo 
Edukacji, Ministerstwo Finansów zapowiada pewne zmiany w tym zakresie.  

Ale jeszcze raz powtórzę, dla mnie osobiści edukacja jest pewną inwestycją i dobrą 
inwestycją, natomiast do dzisiaj, przez ostatnie 16 lat, kiedy szkoły ponadgimnazjalne, wtedy 
ponadpodstawowe, zostały przydzielone do powiatów, czyli zostały zabrane kuratorium, to 
subwencja oświatowa dawała możliwość utrzymania tych szkół. W ostatnim roku, mogę 
Państwu podać, był taki rok 2013, kiedy dopłaciliśmy do wszystkich zadań powiatowych 
niewiele akurat. Dzisiaj mamy taką szkołę, to była pierwsza szkoła, do której dopłaciliśmy 
w ubiegłym roku, to był Zespół Szkół Budowlanych. Bo jeszcze dwa lata temu, to była jedyna 
szkoła ponadgimnazjalna, która w 100% utrzymywała się z subwencji i troszeczkę zostało. Tak 
była zorganizowania, dwie wagi, połowa kształcenie zawodowe i połowa kształcenie 
w technikum.”  



9 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja jeszcze przypomnę koledze Januszowi Zawilskiemu, ostatnio 
jeszcze rozmawialiśmy o tym, że gdyby samorząd nie podjął żadnych działań związanych 
z dostosowaniem sieci szkół, wówczas z mocy ustawy wszystkie gimnazja zostałyby 
zlikwidowane, a nauczyciele poszliby na „zieloną trawkę”. Jedynym i najszczęśliwszym 
rozwiązaniem, dlatego ja bym tutaj doceniła ten wysiłek Państwa, że jedynym rozwiązaniem, 
który z najmniejszymi stratami działa, jeśli chodzi o tą całą reorganizację, to jest właśnie 
włączanie gimnazjów do szkół podstawowych, bądź tutaj też mamy duże pole do popisu, 
ponieważ mamy trzy poziomy szkół również szkoły ponadgimnazjalne i to nam też daje duże 
możliwości, jeśli chodzi o konstrukcje tych sieci.  

Wydaje się, że to jest dopiero krok, to jest pierwszy rocznik, kiedy będzie się coś działo 
w tym zakresie. Wydaje się, że im mniej będzie przenoszenia dzieci, uczniów i nauczycieli, 
tym lepiej przez to wszystko przejdziemy i nie na tym polega ta reforma, to jest tylko taki 
pewien zabieg. Reforma rozpocznie się w momencie kiedy pojawią się nowe podstawy 
programowe, kiedy nowy zakres kształcenia się pojawi i nowego obywatela będziemy kształcić 
w najbliższym czasie, ale to jest dyskusja na zupełnie inny temat. Dzisiaj jako samorząd mamy 
zorganizować szkoły, w związku z tym ja mam prośbę abyśmy się odnieśli do projektu 
uchwały. Czy do zaproponowanej sieci szkół macie Państwo jeszcze jakieś uwagi?”  

 
Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja mam pięć pytań w sumie. 

Może nie wymienię ich od razu, żeby to nie było jak „karabin maszynowy” i za długie 
odpowiedzi. Pytanie techniczne, bo chciałbym poznać różnicę pomiędzy wygaszaniem, 
włączaniem, a przekształcaniem szkoły. I jakie to są różnice w kosztach utrzymania tych 
szkół?”  

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-

DEMBIŃSKA, cytuję: „To już omawialiśmy na ostatniej komisji bardzo szczegółowo, 
wyznaczyliśmy, że najgorsze jest likwidowanie, natomiast najmniej bolesne jest włączanie 
i przekształcanie szkół. I tu nie mówiliśmy o kosztach, tu mówiliśmy o kosztach moralnych, 
mniej o organizacyjnych.”  

 
  Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „A oprócz kosztów moralnym ma 
to jakiś wpływ na utrzymanie tych szkół?”  

 

 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Nie na utrzymanie, tylko na to, że jak szkołę się likwiduje, to się 
rozstajemy ze wszystkimi nauczycielami i nie obchodzi nas ich los, muszą się znaleźć na rynku 
pracy. A my chcemy tych nauczycieli ochronić, dlatego w sposób miarę łagodny próbujemy, 
poprzez włączenie szkół, to przeprowadzić.”  

 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Drugie pytanie. Z tych 
materiałów, które dostaliśmy, chyba się nie mylę, że powstaje VII LO w Koninie? I mamy 
pytanie właśnie, dlaczego ono powstaje? Proszę o wyjaśnienie.”  
 
 Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Nie da się odpowiedzieć 
jednym pytaniem dlaczego powstaje VII LO. Natomiast jeszcze raz powtórzę, proponując 
dzisiaj Państwu konkretne rozwiązania, zostało przeanalizowane wiele różnych aspektów, 
mówię to dosyć ogólnie, ale nie chciałbym odtwarzać wszystkich dyskusji, odbyły się 
konsultacji, w  których miałem okazję uczestniczyć, spotkań ze środowiskami szkół itd. 
 Dokładnie analizując Chorzeń i to, że Gimnazjum nr 3 jest szkołą, która od 2 lat 
realizuje dwujęzyczność na poziomie gimnazjalnym. Dwa lata temu spotkałem się 
z dyrektorami konińskich liceów i również powiedziałem dyrektorom konińskich liceów, że 
wrzesień 2018 roku jest to ostatni moment, ażeby był dwujęzyczność na poziomie licealnym, 
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a gdyby to się udało żeby to był wrzesień 2017 czyli, rok wyprzedzimy możliwość 
zagospodarowania absolwentów dwujęzycznego gimnazjum.  
 I to jest jeden z argumentów, że jeżeli dzisiaj mamy nowy ustrój, który jest, widzimy 
potrzebę uruchomienia VII Liceum Ogólnokształcącego, które zobowiąże się do ogłoszenia 
rekrutacji do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim od 1 września 2017 roku. Zarówno 
I Liceum, jak i II Liceum, III Liceum, bo IV Liceum, V Liceum i VI Liceum powiedziały, że 
nie będzie wchodziło w dwujęzyczność, I, II i III Liceum się do dwujęzyczność przygotowuje, 
natomiast żadna z tych szkół nie złożyła deklaracji, że zrobi to we wrześniu 2017 roku. I oferta, 
którą otrzymaliśmy od tych szkół nie zawiera dwujęzyczności. Czyli chcemy wykorzystać 
dorobek dwujęzyczności, który jest w Gimnazjum nr 3 i widzimy taką potrzebę, ażeby 
uruchomić liceum ogólnokształcące z dwujęzycznością.  
 Druga rzecz to jest ogromne doświadczenie tej szkoły, jeżeli chodzi o integrację. Nie 
ukrywam, mamy jako organ prowadzący pewne doświadczenie i raczej idziemy w kierunku 
tzw. liceum otwartego, wycofujemy się jako organ prowadzący z rekrutacji do liceum 
integracyjnego na bazie V LO, który jest w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych. Ja jestem 
ogromnym zwolennikiem, że liceum ogólnokształcące powinno być szkołą otwartą. Stworzyć 
warunki każdemu, który do tego liceum się dostał jako absolwent dzisiaj gimnazjum, kiedyś 
szkoły podstawowej, albo kiedyś szkoły podstawowej po egzaminach wstępnych, a bez 
względu na to, czy to jest osoba chodząca czy na wózku, czy z niepełnosprawnością taką czy 
inną, to takie warunki należy stworzyć. I doświadczenie jakie mamy w zespole Szkół Górniczo-
Energetycznych, który ma ogromny dorobek a propos kształcenia integracyjnego to takie są, 
że Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych wystąpił z propozycją nie robienia naboru do liceum 
integracyjnego tylko do technikum integracyjnego.  
 Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że uczniowie jako absolwenci liceum integracyjnego 
z powodów niepełnosprawności nie przystąpili do egzaminu maturalnego, a my specjalnie, 
żeby im jakoś pomóc uruchomiliśmy policealną szkołę integracyjną, żeby mogli zdobyć zawód 
i tak było w CKU. Uważamy, że dzisiaj jako miasto Konin dzisiaj powinniśmy stworzyć takie 
warunki, ażeby ta integracja z jednej strony poszła w kierunku kształcenia zawodowego, 
bo tutaj mi chodzi o technikum, bo mamy kształcenie zawodowe integracyjne w Zespole Szkół 
Mikołaja Kopernika i tam jest akurat zasadnicza szkoła zawodowa, która ma klasy integracyjne. 
Natomiast Zespół Szkół Górniczo-Energetyczne wycofuje się z kształcenia integracyjnego 
w liceum ogólnokształcącym, ale złożył propozycję dobrej specjalności, bo to jest technik-
spedytor i chce ten oddział uruchomić jako oddział integracyjny.  
 Natomiast liczymy, że doświadczenia akurat Gimnazjum nr 3 spowoduje, 
że uruchomimy. Uruchomienie, to jest normalna rekrutacja na wolnym rynku. Czyli, 
że Gimnazjum nr 3 wykorzystując te doświadczenia dwujęzyczności, bo w pierwszym roku 
uruchomienia dwujęzyczności mieliśmy chętnych nawet na dwa oddziały w tej szkole, 
że uruchomimy 1 września jeden oddział dwujęzyczny, który będzie w VII LO, a drugi oddział 
będzie tzw. oddziałem otwartym, ale myślę, że pewnym doświadczeniem środowiska tej 
szkoły, dla osób które mają pewne niepełnosprawności, które mogą być w tej szkole lepiej 
zorganizowane.  
 Stąd decyzja jest taka żeby było VII LO. Oczywiście chce od razu uprzedzić pytanie, 
czy w mieście Koninie jest potrzeba aż siedmiu liceów? Uruchomienie liceum to jest jedno, 
a świadoma polityka miasta, nie dyrektora poszczególnej szkoły, tylko polityka miasta, to są 
naczynia połączone. Jesteśmy za tym, żeby szkoły, które mają kształcenie zawodowe, które 
w tzw. wyżu demograficznym mocno pomagały ażeby mieszkańcy mogli się kształcić 
w liceach ogólnokształcących, w jakiś sposób będą wygaszali te licea ogólnokształcące, dlatego 
że te szkoły za dwa lata będą uruchamiały 5-letnie technika, jak Państwo wiecie, szkoły te 
branżowe, dwustopniowe itd. Także ilość liceów to jest jedno, a ilość oddziałów w tych liceach, 
to na co ma wpływ miasto Konin jako organ prowadzący i jego polityka.” 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Jedna taka uwaga, że myśmy już mieli do czynienia z sytuacją, gdzie 
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Rada Miasta Konina wyraziła zgodę na uruchomienie szkoły, czy uruchomienie klas, ale nie 
było chętnych. W związku z tym będziemy o tym rozmawiać wtedy, kiedy rzeczywiście 
ci chętni się pojawią i te szkoły się zorganizują i życzymy tylko, żeby to się bardzo dobrze 
udało, jeśli takie są tylko zamiary.”  
 
 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Następne pytanie dotyczy jakości 
nauczania, ponieważ gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Ja mam teraz 
pytanie, a raczej chciałbym wyrazić taką opinię jako radny od mieszkańców. Jest taka jakaś 
nerwowość od części rodziców i chodzi o pytania. To jest to o czym mówiliśmy na 
wcześniejszych komisjach, czy nauczyciele są dla dzieci, czy dzieci są dla nauczycieli?  
 Pytanie moje jest o to, czy będzie jakaś weryfikacja, trzeba tak powiedzieć brutalnie, 
wśród nauczycieli, czy zostaną rzeczywiście ci najlepsi?” 
 
 Przewodnicząca Komisji powiedziała, że nie jest to przedmiotem dyskusji. 
 
 Radny Janusz ZAWILSKI stwierdził, że zostają wszyscy nauczyciele. 
 
 Radny Witold NOWAK stwierdził, że wszyscy nie zostaną. 
 
 Kontynuując radny T. NOWAK: „Dobrze zostają wszyscy. Z radnym Witoldem się 
zgadzam. Nie chciałbym robić postrachu, ale znając rzeczywistość pewnie nie skończy się to 
100%.” 
 
 Radny Michał KOTLARSKI powiedział, że dotyczy to przekształcenia sieci szkół 
i można o tym rozmawiać. 
  
 Radny T.A. NOWAK: „Czy rzeczywiście zostaną najlepsi z nauczycieli, bo szkoły 
w ostatnim czasie zaczęły się mocno między sobą różnic, mówię tu akurat o szkołach 
podstawowych, jeśli chodzi o wyniki i czy szefostwo tych szkół i czy nauczyciele będą też 
weryfikowani pod względem tego jakie mają wyniki? Bo tak powinno być i tego oczekują 
ludzie, bo ludzie nie chcą wysyłać dzieci do szkół, gdzie nauczyciele przebywają pod jakimś 
„kloszem w jakieś przechowalni”. Liczą się wyniki dzieci, bo tak jak powiedział Pan prezydent, 
to jest inwestycja w dzieci, więc jeżeli inwestycja, to musi to być zrobione profesjonalnie. 
 Może dokończę swoje pytania. Chciałbym też się zapytać, czy jest coś w tym wszystkim 
co Wydział Oświaty chciałby autorsko poprawić, to jest pytanie do Pani kierownik Wydziału 
Oświaty? ”      
 
 Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Myślę, że Państwo jako radni 
aktywnie jesteście informowani, bo to prawo zobowiązuje do tego, żebyście Państwo zostali 
zapoznani z raportem i ten prawie 150 stronicowy raport, który dostajecie w październiku, jest 
jednym z elementów.  
 I powiem Państwu jedną rzecz, przyznaję się do pewnego jakiegoś „grzechu 
pierworodnego”, bo jak po raz pierwszy został ten raport wprowadzony w kompetencje Rady 
i zobaczyłem jako wtedy dyrektor szkoły, że jest tak ważny punkt, miałem w nasłuchu Radę, 
wsiadłem w samochód, przyjechałem na obrady Rady, zostałem powitany, że witamy dyrektora 
szkoły, byłem jedynym dyrektorem, po to żeby po 3 minutach zobaczyć, że nie ma żadnej 
dyskusji, Państwo przegłosowaliście, mówię ogólnie o radnych i tego tematu nie było. Aż mi 
trochę było, powiem szczerze, miałem trochę dyskomfort, ale to nie chodzi o to.” 
 
 Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „Można wejść dzisiaj zobaczyć wyniki - sprawdzian, gimnazja, poszczególne 
przedmioty, wykresy słupkowe.”  
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 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Dobrze ale nie da się porównać nauczyciela szkoły 
podstawowej z nauczycielem gimnazjum.” 
 
 Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, cytuję: 
„Rozporządzenie o kwalifikacji wyraźnie mówi, magister geografii uczy w całym typie.” 
 
 Radny Witold NOWAK, cytuję: „Dobrze, to może Pani porównać nauczyciela 
geografii, a jak Pani porówna nauczycie 1-3 ze szkoły podstawowej z nauczycielem 
z gimnazjum?” 
  
 Głos zabrała Kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 
cytuję: „To wydaje mi się, że Pan radny o tym mówi, że gro nauczycieli, 180 jest magister 
nauczania początkowego plus podyplomowe coś tam. System dał taką możliwość. 
 Ja nie wierzę, że magister nauczania początkowego z podyplomowymi studiami 
geografii nauczy geografii.”  
 
 Głos zabrał z-ca prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Powiem tylko jedno, ustawa 
o systemie oświaty mówi o kompetencjach dyrektora szkoły, mówi o kompetencjach rady 
pedagogicznej, te trzy filary, o których powiedziała Pani kierownik. Bardzo jestem wdzięczny 
za to, że od kilku lat MODN robi bardzo dobre raporty, jeżeli chodzi o wyniki, porównuje 
te wyniki, itd., są szkolenia rad pedagogicznych.  
 Natomiast powiem Państwu z doświadczenia, nie da się szkoły porównać tak 
statystycznie, tzn. że często trzeba zobaczyć jaki był przyrost tej wiedzy. Ja powiem szczerze, 
ja jestem ogromnym zwolennikiem EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej. Państwo 
dzisiaj możecie wejść na stronę internetową, kliknąć sobie daną szkołę i zobaczyć jak to EWD 
funkcjonuje. Ono jest bardzo dobrze zrobione na etapie gimnazjów, możecie sobie o każdym 
konińskim gimnazjum poczytać. Również jest na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Także 
tu jest ta informacja, która jest zwrotna.  
 Natomiast powiem tak, szkoła, która ma mniejsze wyniki statystycznie może wkładać 
większy nakład pracy z tym uczniem, niż ta szkoła, która ma super wyniki a na wejściu miała 
inny punkt. Stąd chciałbym, żeby to EWD ,jak nie było już na szczeblu centralnym, to było 
w jakiś sposób analizowane na szczeblu szkoły. I to jest naprawdę dobry obraz również 
w naszej konińskiej edukacji, jeżeli chodzi o gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.”             
 
      Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja może zacznę od takiego ogólnego, ale 
i formalnego zapytania. Wczoraj spotkałem się z jednym z burmistrzów naszego regionu, 
spotkaliśmy się prywatnie w poczekalni i zapytałem go, pytanie moje myśląc już o dzisiejszej 
komisji było takie – jak tam sobie radzicie z reformą oświatową, najkrócej tak mówiąc.  
On mówi tak – chcieliśmy zrobić to na swój wzór, ale przyszedł kurator i robimy tak jak mówi 
kurator.  
 Dlatego moje pierwsze pytanie jest takie, czy my te propozycje, o których dzisiaj 
rozmawiamy, które są nam przedstawione, mamy już przedyskutowane w jakiś sposób 
z kuratorium, bo mam takie informacje od wójtów i burmistrzów, że to niestety kuratorium 
decyduje bardzie niż poszczególni radni czy rady, jak będą wyglądać te sieci szkół. Dlatego 
chciałem zapytać, czy my już mamy takie wstępne rozmowy, bo tutaj sygnalizowaliście 
Państwo, że takie rozmowy się odbywają. Chciałem zapytać czy rzeczywiście ten kontakt jest 
i to co dzisiaj widzimy jako wstępną propozycję przed sesją jest już jakoś przedyskutowane 
i czy jest „puszczone oko” przez kuratora, że rzeczywiście w tą stronę idziemy, to po pierwsze. 
 Po drugie, rzeczywiście trudno do końca podejmować te decyzje nie mając jeszcze 
pewnych informacji. Ja też jeszcze raz poprosiłem o uszczegółowienie pytań, które przesłałem 
do Państwa i poproszę także jeszcze o odpowiedź jak najszybszą, żeby przed sesją te informacje 
mieć. Widzę dzisiaj, że te informacje, czy te dane Pani kierownik jakieś ma, bo wyczytała Pani 
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teraz dość szybko jak przyrost uczniów, gdzie, w jakiej szkole, jak z tej szkoły przechodzą do 
tej. Ja bym chciał mieć takie informacje.  
 Jeśli są takie informacje, które mogą pomóc nam podjąć decyzję, znając jak najszersze 
informacje na ten temat, to rzeczywiście bardzo proszę, żebyście Państwo je do nas wysyłali 
i jeszcze raz proszę, jeśli jest taka możliwość, żeby te informacje, które wydawały mi się, 
te pytania, które dosłałem jeszcze, że można to szybko zrobić. Ale wierzę, że Państwo macie 
dużo pracy rzeczywiście i może tego czasu brakować, a są też przecież ferie i rozumiem, że też 
może być mniej osób.  
 Natomiast oczywiście zgadzam się, że komfort dzieci to jest jedna rzecz i to jest 
niezwykle ważne. Drugą rzeczą jest ten stan majątkowy, czy tego majątku, który mamy i tu te 
pytania o to, czy w jednej szkole, czy w drugiej, jak ta baza będzie wyglądać, my już po tych 
informacjach możemy sobie wyobrazić. Natomiast nie wiem jak Państwo, koleżanki i koledzy 
radni, ale do mnie zgłaszają się nauczyciele i rozmawiają ze mną na temat tego i jestem 
przekonany, że do Państwa również. Dlatego te informacje, o które proszę są też ważne i nie 
zgodzę się do końca z tym, że my dzisiaj mówimy tylko o sieci, bo rzeczywiście jak się spojrzy 
na uchwałę, to może rzeczywiście mówimy tylko o sieci, ale ja Panie radny nie wierzę w to, 
że nauczyciele nie stracą na tej reformie. Dlaczego nie wierzę? Nie mam jeszcze pełnych 
danych i oczywiście sobie pomału je analizuję, bo widzę mniej więcej tak, na razie widzę daty 
przeliczeniowe. Chciałem poprosić, dlatego te pytania dosłałem jeszcze, chciałbym mieć 
informację taką właśnie: Gimnazjum nr 1 – tylu i tylu nauczycieli zatrudnionych, tylu na czas 
określony, tylu na czas nieokreślony, to jest dana, która jest teraz. Jak zatwierdzimy tę sieć 
szkół i będą pretensje do zatwierdzonej sieci, to do nas będą pretensje, ale oczywiście, że do 
nas będą. Bo ci, którzy są wyżej to zawsze mówią, ale to samorząd, to samorząd likwidował 
i tak będzie. I dlatego, żeby mieć pełną informację, bo nawiązuję jeszcze do wypowiedzi Pana 
radnego, bo są tacy nauczyciele i o nich też powinniśmy myśleć i tacy się do mnie zwracają, 
którzy np. są już w systemie, czy pracują w szkołach siódmy rok, zmieniają szkoły jak to młodzi 
nauczyciele, z jednej do drugiej, tam gdzie się etat pojawia, mają umowy na czas nieokreślony, 
dzisiaj pracują w gimnazjach, ich lęk o to co się stanie za chwilę jest uzasadniony, moim 
zdaniem, chyba że się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu. Ale wydaje mi się, 
że taki młody nauczyciel, którego zatrudniono, czy przeniósł się, bo tam akurat mógł nauczać 
geografii, czy biologii, czy innego przedmiotu, do którego się kształcił i teraz on, jak nie ma 
etatu i nagle ta jego szkoła, w której jest obecnie, jest włączana, czy zmieniana w jakikolwiek 
sposób jest, to jak ta szkoła będzie wyglądać, to ten nauczyciel ma prawo się martwić, a my 
moim zdaniem mamy obowiązek martwić się wraz z nim o to co będzie dalej. Bo on martwi 
się o to, że rzeczywiście może być tak, że w nowej szkole, bo to będzie nowa szkoła już 
niedługo, po podjęciu przez nas decyzji, dla niego właśnie, po tych kilku latach tułania się i co 
więcej, jeszcze dodam, po rozpoczęciu własnego rozwoju, czyli on już jest, ci, którzy się do 
mnie zwracali, to są tacy nauczyciele, którzy mają np. rozpoczęty stopień awansu zawodowego, 
są po półtora roku np. kontraktowego, a nie mają jeszcze umowy na czas nieokreślony i teraz 
co się z nimi stanie jeśli oni faktycznie wypadną z tego systemu. Co się będzie z nimi działo, 
o tym też powinniśmy myśleć. 
 Oczywiście my patrzymy na sieć, możemy się zgodzić i każdy może powiedzieć, że to 
samorząd, my, jak podejmiemy decyzję, że to Wydział, tylko nie o to chodzi. Myślę, 
że powinniśmy tak spróbować skonstruować ten system, żeby i o komforcie dzieci, który jest 
rzeczywiście najważniejszy, mówię to jako rodzic i jednak i o nauczycielach również myśleć. 
Dziękuję bardzo.” 
 
 Z-ca prezydenta S. LOREK odpowiedział, cytuję: „Panie radny, ja jeszcze raz powtórzę 
kalendarz, który my sobie przyjęliśmy jako jednostka samorządu, jako miasto Konin.  
 Celowo, żebym tu jakiegoś błędu nie popełnił, otworzyłem kalendarz na rok 2016. Pani 
Minister ogłosiła to w piątek 16 września, my się spotkaliśmy, tutaj poprawiam, we wtorek 
20 września, gdzie wtedy dysponowaliśmy takim spisem, wydrukiem wszystkich podstaw, 
projektu ustawy. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów dostali taką „pracę domową”, 
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zresztą są obecni dyrektorzy, którzy brali udział w tym spotkaniu, mogą potwierdzić, 
powiedzieli, że potrzebują dwa tygodnie i 4 października we wtorek przedstawiliśmy, 
dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum, jak oni odpowiedzieli na pytanie co do 
możliwości lokalowych, organizacyjnych, ale również my przedstawiliśmy dwa roczniki 2010, 
2011, jeśli chodzi o wskaźniki demograficzne. I nasi dyrektorzy szkół podstawowych 
i dyrektorzy gimnazjów 4 października już wiedzieli jakie są warunki brzegowe, wejściowe, 
do pracy nad analizą sieci szkół. 
 Ja nie chciałbym się wypowiadać za inne samorządy, ale my sobie sami jako samorząd, 
mając te wszystkie dane, spotkałem się z dyrektorem delegatury Wielkopolskiego Kuratorium 
Oświaty, przedstawiłem nasze prace i chyba byliśmy pierwszym po Turku samorządem, który 
się spotkał, żeby mówić o konkretach, w październiku. Na tyle to spodobało się 
Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty, że poprosił mnie, żebym przedstawił na forum 
dyrektorów w PWSZ, a 9 listopada, mam tutaj slajd, gdzie między godziną 10.40, a 11.10, jako 
jeden z samorządowców na czterech, którzy byli, bo był Wicestarosta Wolsztyński, byłem ja 
i Wiceprezydent Leszna, trzech samorządowców, przedstawiałem propozycje rozwiązań.  
 Odpowiadam, że ta praca, która Państwu się może wydawać, że my, jeszcze wrócę 
do pytania kolegi radnego, „pracę domową” wykonaliśmy od 16 września i dzisiaj to co 
Państwu proponujemy. Proszę Państwa powiem wprost, to że dzisiaj proponujemy 
przekształcenie w Szkołę Podstawową Nr 7 Gimnazjum Nr 7, to jest efekt dyskusji 
z Kuratorium, z Wojewodą, z Panią kurator itd. I przynajmniej te nasze rozwiązania, ja nie 
wiem jaka będzie opinia, ale nie chcę się wypowiadać za innych samorządowców, ale mogę 
tylko powiedzieć jedno, że wielu liczyło, że to prawo oświatowe nie wejdzie w życie. My nie 
czekaliśmy aż ono stanie się prawem, bo przepraszam bardzo, czas mieliśmy, tempo było, 
to była „Formuła 1” w tempie, a gdybyśmy czekali to może byśmy do końca. Ja dzisiaj jestem 
Państwu w stanie wyjaśnić każdy argument, który był, natomiast na pewne pytania nie jesteśmy 
w stanie odpowiedzieć.  
 Także to co mogę powiedzieć, do tego co my mogliśmy zrobić na tej podstawie.” 
 
 Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Kierownik Wydz. Oświaty U. MIŁOSZ-
MICHALKIEWICZ. Powiedziała, cytuję: „Panie radny, ponieważ nie wiem do czego posłuży 
Panu wiedza, bo chyba jak Panu wysyłałam to, że w gimnazjach uczy 179 nauczycieli 
dyplomowanych, 58 mianowanych, 26 kontraktowych i 2 stażystów, nie wiem na co taka 
wiedza jest Panu przydatna? Do jakiej analizy, do jakiej symulacji?  
 Jeżeli cokolwiek, zna Pan Kartę Nauczyciela, to odpowiedzieć można sobie wprost, 
czyli 2 stażystów powinno pracować na umowę na czas określony, ponieważ tak stanowi Karta 
Nauczyciela i tak dyrektor powinien nauczyciela zatrudnić. 26 kontraktowych powinno mieć 
umowę na czas nieokreślony, a pozostali poprzez mianowanie. Czy tak się dzieje? Chyba nie, 
ale to już jest problem dyrektora, który łamie prawo. Bo przepraszam, przy późniejszych 
zwolnieniach skąpi im tej dwumiesięcznej odprawy? Myślę, że tak. 
 W tym momencie proszę pamiętać, że póki co, dzisiaj art. 55 prawa oświatowego, 
poprzednio 39 ustawy, politykę kadrową w szkole kreuje dyrektor. To on przyjmuje, to on 
zwalnia, to on zatrudnia i uruchamia staż.  
 Do czego Panu jest potrzebny kawałek stażu? Jeżeli dojdzie, nie daj Boże, 
do nieszczęścia, kiedy dyrektor będzie musiał dać wypowiedzenie z art. 20, to obojętnie, że ten 
nauczyciel jest rok w stażu, dwa lata w stażu, on dostanie tyle, na ile w tym momencie jest 
stopni awansu zawodowego. To są tylko moje wyjaśnienia. 
 Proszę zauważyć, bo rozmawialiśmy, rzeczywiście ja miałam wizję, Prezydent Lorek 
miał wizję, usiedliśmy, doszło do jakiś tam symulacji, Prezydent wybrał najzdrowsze, 
najbezpieczniejsze wyjście – maksymalnie włączyć, czyli wybrał najbardziej obronny sposób, 
humanitarny likwidacji, bo to tak trzeba nazwać, gimnazjów. 
 Owszem, przekształcenie jest najdroższe finansowo, bo my „wróżymy z fusów”, czy to 
się odliczy, jak się odliczy, w jakiej wielkości, ale ja tego dzisiaj mówić nie mogę, ja nie mam 
prawa straszyć nauczycieli. Moim obowiązkiem jest roztoczyć „parasol ochronny” nad nimi. 
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I rzeczywiście jeżeli włączamy, to dyrektorzy powinni ramę w ramię usiąść, przyjrzeć się 
kadrom swoim.  
 23 stycznia miałam szkolenie rady dyrektorów. Pokazywałam chyba bardzo 
wartościowy materiał, jest tu pani dyrektor jedna, jest druga, na czerwono było, że przy 
opiniowaniu arkusza kurator przyjrzy się wreszcie kwalifikacjom. I to jest to, co ja wywołuję 
tego „wilka z lasu”, rzeczywiście najlepszy powinien. 
 Moje obawy, Pan się zapytał co by mi się marzyło, itd. Tak, marzyłoby mi się to, bo 
siedzi tutaj Pani dyrektor np. Gimnazjum nr 1, która ma fantastyczną, najlepiej wykształconą 
kadrę w Koninie. I moje obawy są następujące, boję się, że najlepsi odpadną, a nie będę już 
nazywała kto zostanie. To są moje wielkie obawy i tu i wielka determinacja i siła dyrektorów. 
Ja nie mam na to wpływu, Panie radny Nowak, Prezydent Lorek również, żaden z nas, radny 
w ogóle. To jest przywilej, prawo dyrektora.  
 Co Pan miał na myśli pytając się o urlopy dla poratowania zdrowia? One w niczym nie 
chronią. Na ten temat już sądy pracy się wypowiadały, wszyscy się wypowiedzieli. Organizacja 
wskazuje, że nie ma tego stanowiska, nie ma, dyrektor daje art. 20. Było ich 11, już dzisiaj 
przyszły 2, na czas nieokreślony było iluś tam, już jedna szkoła na 8 aneksów. Musi zatrudnić 
specjalistę, tam już przybywa na czas nieokreślony. Czas płynie, my żyjemy, dzieci potrzebują, 
to się nie da odliczyć. 
 Ja Panu podałam dane, które miałam do raportu. Pisałam Prezydentowi przemówienie 
jedne dane, do raportu drugie dane, na Dzień Edukacji trzecie dane, na 31 grudnia czwarte. 
 Przecież jeżeli dyrektorowi potrzebny jest specjalista na trzy godziny, to on go 
zatrudnia. Jest umowa na czas określony, jest, jest kawałek etatu, jest. Nigdy precyzyjnie, 
system informacji oświatowej tylko nam to pokaże, ale tam mamy również w placówkach 
niepublicznych, jesteśmy wszyscy w „jednym worku”, gmina, powiat.  
 I bardzo proszę Państwa radnych, bardzo proszę, nie rozdmuchujmy co będzie, jak 
będzie, ilu straci, ilu nie. Jeszcze raz powtarzam, Prezydent przyjął wariant najbardziej 
ochronny i tego się trzymajmy i róbmy wszystko, żebyśmy 1 września odliczyli się jak 
najlepiej.” 
 
 Radny W. NOWAK: „Ja chciałem odpowiedzieć Pani kierownik, bo Pani też mi zadała 
pytania, do czego jest mi potrzebna wiedza? Po prostu, żeby wiedzieć, to po pierwsze i żeby 
nie głosować jak automat. 
 Jeśli ma Pani kłopot z przygotowaniem danych i nie wie Pani, z którego miesiąca wziąć 
dane, to proszę wziąć te ostatnie, aktualne i jeśli ja nie będę czegoś wiedział, to dopytał 
ewentualnie. Ale po prostu potrzebuję tych danych, żeby wiedzieć.” 
 

 Kierownik Wydziału Oświaty dodała: „Panie radny, ja Panu daję dane przetworzone, 
te dane posiada dyrektor. To już chyba 10 lat, każda instytucja musi mieć BIP, tam są wszystkie 
namiary, można się od dyrektora dowiedzieć wszystkiego. Proszę pamiętać w powiecie jest 
5 jednostek oświatowych, ja mam ich 51.” 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu stwierdziła, że nie chciałaby by 
radni licytowali się populistycznymi wyzwaniami i „miłością” do wszystkich nauczycieli, 
stwarzaniem „parasola ochronnego”, bo wszystkim radnym na tym zależy. Dodała, że po 
wypowiedział radnych odda głos Panu Adaszewskiemu, który ze swoim doświadczeniem 
i znajomością rzeczy, jeśli chodzi o kadrę, wiele rzeczy będzie w stanie pokazać, zaakcentować, 
wyjaśnić, przedstawić jak to faktycznie będzie wyglądało.  
 
 Kolejno głos zabrał radny Michał KOTLARSKI. Powiedział, cytuję: „Ja się zupełnie 
nie dziwię radnemu Witoldowi Nowakowi, bo to nie jest kwestia wiary, tylko pewnych 
rzetelnych danych. Skoro w mediach panuje takie powszechne przekonanie o tym, że mówi się, 
że kilka, nawet ZNP mówił, że kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli straci pracę, to skora Pani 
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„odbija piłeczkę” i mówi, że to dyrektorzy kreują politykę kadrową, to można zadać to pytanie 
trochę inaczej. A mianowicie, jakie są ogólne koszty, przewidywane przez nasz samorząd, 
przeprowadzenia tej reformy? Ile to kosztuje, mówiąc wprost? Czy są na to przewidziane 
pieniądze w budżecie miasta?  
 Oczywiście są takie policzalne wskaźniki, jak pamiętam byłem na takim audycie, chyba 
w grudniu i są przeliczniki ilu przypada uczniów na nauczyciela. Ja myślę, że jest jednak ogólna 
liczba uczniów, która prawdopodobnie się w najbliższych latach, być może ze względu na to, 
że byli przyjezdni też uczniowie, to może się nieco zmniejszy, ale czy macie Państwo taką 
prognozę? 
 To właściwie powinno być dla nas wyznacznikiem, czy ta proponowana przez Pana 
Prezydenta polityka jest racjonalna, czy nie jest. Bo oczywiście rozumiem to podejście takie 
filozoficzne, że uczenie to jest kwestia inwestycji, a nie wydatków, ale uważam, że my jako 
samorządowcy powinniśmy oglądać każdą złotówkę z dwóch stron i na tej podstawie 
podejmować decyzję, a nie wyłącznie na podstawie pewnej filozofii.  
 I jeszcze jedno, taka moja ogólna obserwacja. Była na początku mowa o tym jak 
przebiegają konsultacje społeczne i Pan prezydent Lorek sam właściwie oświadczył, 
że właściwie w październiku większość kluczowych decyzji została już podjęta, że 
w październiku było spotkanie. Panie prezydencie, czy Pan widzi przestrzeń ewentualnie dla 
mieszkańców do zmiany w Pańskich decyzjach i tych decyzjach, które były ustalone. Mówię o 
tych Pańskich spotkaniach z Kuratorem Oświaty, że już Pan podjął działania w październiku 
i powstał pewien zarys strategiczny, który ewoluował i jest na dzisiejszym etapie.” 
 
 Przerywając przewodnicząca Komisji E. STREKER-DEMBIŃSKA powiedziała, 
że bardzie był to program ochronny.   
 
 Kontynuując radny M. KOTLARSKI: „Jaka jest przestrzeń dla mieszkańców 
ewentualnie, żeby to zmienić? To pierwsze pytanie o koszty, a drugie pytanie, czy jest 
ewentualnie elastyczność do tego, żeby cokolwiek zmienić przez mieszkańców?” 
 
 Odpowiadając Z-ca prezydenta S. LOREK powiedział, cytuję; „Proszę Państwa ja 
chciałbym bardzo, bo tutaj faktycznie są te emocje, ja odpowiadałem szczegółowo radnemu 
Witoldowi Nowakowi, zadał pytanie, trochę przedstawił problem jakiegoś burmistrza X. 
My tego jako miasto Konin problemu nie mamy, bo tak jak powiedziałem, raz, że jesteśmy 
powiatem i nam jest łatwiej pewne rzeczy rozwiązać i to jest nasze dobrodziejstwo, że dzisiaj 
patrzymy na sieć szkół, która jest w dwóch zapisach, w dwóch uchwałach. To jest po pierwsze. 
 Po drugie, to w czym my braliśmy udział to były konsultacje organizowane przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. To Wielkopolski Kurator Oświaty, po ogłoszeniu projektu 
ustawy ogłosił wiele konsultacji, w których braliśmy udział jako jednostka samorządu 
terytorialnego, ale również nauczyciele brali udział. Ostatnie konsultacje, które się odbyły 
w auli I Liceum, były konsultacjami nauczycieli, gdzie oczywiście pewna wizja została 
przedstawiona, tzw. materiał roboczy, ale tam również była pewna dyskusja. Niezależnie od 
tego miałem okazję rozmawiać z wieloma delegacjami, które miałem okazję przyjąć w swoim 
gabinecie, przyjmowałem zaproszenia rad pedagogicznych, które mnie zapraszały. Ale również 
niezależnie od tego Pan Prezydent Nowicki praktycznie od początku października spotykał się 
z radami rodziców, które do niego przychodziły, spotykał się z dyrektorami szkół, spotykał się 
z przedstawicielami nauczycieli. 
 Ja dzisiaj nie wiem czy Pan to słyszał, powiedziałem, że raport będzie 15go. Jeżeli Pan 
Prezydent po zapoznaniu się, a prawdopodobnie ten raport będzie miał Pan Prezydent 12go na 
biurku, do 15go wprowadzi pewne zmiany, to ja do Szanownej Komisji zwrócę się z prośbą, 
żebyśmy o 14.00 pewne rzeczy przedyskutowali, albo jako autopoprawkę przenieśli. Także tu 
nie ma czegoś takiego, bo nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że coś tam ktoś wymyślił itd.  
 Panu radnemu odpowiadałem, dla mnie osobiście było bardzo cenne to, że mogłem 
uczestniczyć, że również z głosem w dyskusji, w takich spotkaniach ogólnych, które są. Po tym 
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9 listopada podchodzi do mnie akurat osoba odpowiedzialna za oświatę w naszym powiecie 
w jednym z samorządów i mówi – macie lepiej, że wy jesteście powiatem grodzkim, bo u nas 
ten temat wygląda inaczej.  
 I to jest, jeszcze raz powtórzę, całe te dyskusje, które były, przecież Pan Prezydent by 
nie ogłaszał konsultacji, gdyby stwierdził, że tak… Ja powiedziałem, jest tyle osób, 
spodziewaliśmy się więcej.  
 Ktoś nawet nam zarzucił, że konsultacje w czasie ferii. Przepraszam bardzo, akurat w 
Wielkopolsce są ferie, ale kalendarz jest nieubłagany. Gdyby zostało to podpisane przed 
świętami, to byśmy byli dwa tygodnie do przodu, ale nie zostało podpisane, nikt nie przesunął. 
Przecież sami Państwo słyszeliście zapowiedzi ministerstwa, że do końca grudnia będzie to 
prawo, a prawem stało się 9 stycznia. Weźcie kalendarz, zobaczcie ile straciliśmy, straciliśmy 
dwa tygodnie. My na to sobie nie mogliśmy pozwolić i bardzo dobrze, że tak wcześnie 
rozpoczęliśmy.” 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała: „Jeśli chodzi 
o konsultacje, to jeszcze raz podkreślmy, że to jest dodatkowe działanie z strony Prezydenta, 
niewymagane ani ustawą, w ustawie jest wyraźnie napisane z kim należy konsultować. Nasze 
konsultacje wybiegają daleko poza to, co nam ustawodawca tutaj dopuścił.” 
 
 Kontynuując Z-ca prezydenta S. LOREK: „Natomiast druga część. Proszę Państwa, 
ja też śledzę to co jest w mediach ogólnopolskich, mediach lokalnych. Mamy tu akurat 
dyrektorów dwóch gimnazjów, ci dyrektorzy od lat używają arkusza organizacyjnego. Oni 
jednym kliknięcie zrobili coś, co się nazywa promocja. Czyli mają dzisiaj szkołę, która ma trzy 
poziomy, klasy pierwsze są drugimi, klasy drugie są trzecimi, nie ma klas pierwszych i ci 
dyrektorzy dzisiaj wiedzą ile mają etatów i jakie jest zatrudnienie i oni to wiedzą. Ale proszę 
Państwa, gdyby ci dyrektorzy byli właścicielami swoich szkół, to oni by za to w 100% 
odpowiadali, ale oni nie są właścicielami swoich szkół, są w systemie.  
 Chcę Państwu powiedzieć, że Pan Prezydent powołuje i o tym ze związkami wczoraj 
rozmawialiśmy i związki wiedziały, powołał sześć zespołów roboczych, Państwo jesteście 
pierwsi, o tym wiecie i dyrektorzy jak wrócą z ferii dowiedzą się w jakim są zespole. 
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów mają termin do 10 kwietnia i jak wrócą po feriach 
siadają razem do arkusza organizacyjnego. Ale w tym zespole nie ma tylko dyrektora 
Gimnazjum Nr 1 i dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, bo w tym zespole będzie jednocześnie 
dyrektor I Liceum i dyrektor CKU. Czyli czterech dyrektorów siada razem po feriach, kiedy 
Państwo to uchwalicie jako projekt, po to, żeby wspólnie pracować nad arkuszem. Sześć takich 
zespołów jest powołanych.  
 I kolejna rzecz. Łatwo przeliczyć tak, nie do końca, myślę, że potrafię liczyć, natomiast 
ja nie potrafię przeliczyć wprost, że jeżeli dzisiaj gimnazjum nie ma jednego poziomu, to koszt 
to jest 1/3 gimnazjum.  
 Ja to powiedziałem na spotkaniu, ja to powtórzę. W 2012 roku kiedy wprowadzono 
zmiany ramowych planów nauczania w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, tu jest obecna 
Pani dyrektor Fabisiak, razem nawet byliśmy na warsztatach w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, gdzie diametralnie zmieniono ramówkę. Szkoła, która miała tą samą liczbę 
uczniów, tą samą liczbę oddziałów, w 2012 roku musiała pożegnać się z trzema nauczycielami 
przedmiotów przyrodniczych, bo tak diametralnie została zmieniona ramówka. Jestem tym 
dyrektorem, byłym dyrektorem, który w 2012 roku podziękował czterem nauczycielom 
z art. 20, bo ramówka spowodowała, że tyle się pojawiło mniej chemii, tyle pojawiło się mniej 
biologii i tyle się pojawiło mniej fizyki.  
 Ja dzisiaj, kiedy nie będę miał arkuszy przygotowanych, nie jestem w stanie na to 
pytanie odpowiedzieć, nie dlatego, że nie potrafię liczyć, ale proszę Państwa naprawdę proszę 
mi wierzyć, że nie można dzisiaj posłużyć się tym, że Gimnazjum Nr 3 ma tyle mniej etatów, 
bo akurat tutaj Panie dyrektor byłyście cytowane w Przeglądzie Konińskim, bo Panie 
zrobiłyście to, co mogłyście zrobić, jedno kliknięcie – promocja. Ale po tym kliknięciu – 
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promocja, za chwilę Szkoła Podstawowa Nr 1 będzie uruchamiała klasę siódmą, której w ogóle 
w systemie nie miała. Dlatego chcemy do 10 kwietnia w tych sześciu zespołach, które tutaj 
mam z imienia i nazwiska dyrektorów, pracować nad wspólnymi arkuszami organizacyjnymi.  
 Natomiast pytał Pan o pieniądze. Ministerstwo uruchamia rezerwę, 330 mln. zł. W 2012 
roku te „dwudziestki”, które np. ja wprowadziłem też, miasto dostało zwrot 0,4% z rezerwy 
oświatowej.” 
 
 Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja się 
bardzo cieszę z wypowiedzi Pana Prezydenta, bo tak troszeczkę zmartwiłem się kiedy mówiła 
Pani Kierownik, że jakby ostateczne decyzje, jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli oczywiście 
podejmuje dyrektor, ale cieszę się, że to będzie konsultowane, że to będzie na nieco wyższym 
poziomie, itd. Także to jest dobry kierunek myślenia. 
 Natomiast o czymś innym. Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy przed 
zmianami, my każdej zmiany tak naprawdę się boimy. Oczywiście pewnie będą tacy, którzy 
powiedzą – do niczego zmiana, zła zmiana, itd. Pewnie będą tacy, którzy powiedzą – 
fantastyczna, czekamy na to, itd. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj w ogóle nie rozmawiali.  
 Ja myślę, że dobrze będzie kiedy do tej rozmowy wrócimy za jakiś czas, żebyśmy 
dopiero za kilka miesięcy zadali pytanie - ile kosztowała ta reforma, jeśli chodzi o nasz 
samorząd, jak wygląd problem zatrudnienia? Bo to dopiero wtedy wyjdzie.  
 Natomiast dzisiaj my możemy naprawdę straszyć babą jagą itd., itd. Możemy tutaj 
wytaczać przeróżne jakby wizje, które potem w ogóle jakby nie potwierdzą się w życiu. To co 
jest pewne to wiemy, myślę, że tutaj Pan Prezydent potwierdzi, my jeśli chodzi o finanse jako 
gmina myśmy już zarobili. Myślę o finansowaniu wychowania przedszkolnego. Prawda? 
Dotacja dotyczyła 5letnich dzieci, w tej chwili od 3 do 5 lat. Już na tym zarabiamy, ale nie 
każdy o tym musi wiedzieć. Będziemy liczyć dopiero jak to wejdzie w życie. 
 Natomiast oczywiście zwolnienia. Największym problemem jeśli chodzi o zwolnienie 
nauczycieli, to nie jest zmiana itd., tylko czynnik demograficzny. Tutaj proszę jakby tą 
informację nie potraktować jako jakąś tam złośliwość pod adresem poprzednich rządów, ale 
w ciągu 8 lat trzeba było zwolnić 40 tysięcy nauczycieli i nie dlatego, że ktoś chciał, że to było 
czyjeś widzi mi się. Takie są fakty, taki jest ten czynnik, który determinuje zatrudnienie, 
czyli demografia. I tutaj proszę tak spokojnie na te rzeczy patrzeć.  
 Natomiast takie pytanie szczegółowe do Pana Prezydenta miałbym następujące. 
W jakim stopniu udało nam się wykorzystać jakby tą reformę do tego, żeby poprawić warunki 
uczenia w szkołach ponadpodstawowych, dzisiaj jeszcze w ponadgimnazjalnych? Bo to jest 
problem. Mówimy o jednej zmianie, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, natomiast pewnie 
wszyscy się tutaj zgodzimy, że nauka w szkołach ponadpodstawowych, czy 
ponadgimnazjalnych dzisiaj, do godziny 21.30, a jeszcze jakiś czas temu mieliśmy z taką 
sytuacją do czynienia, myślę o specjalizacji wojskowej w jednej ze szkół, to z taką sytuacją 
mieliśmy do czynienia. Myślę, że jest to taki swoisty wyrzut sumienia, z którym też 
powinniśmy sobie jakoś poradzić, właśnie przy okazji tej reorganizacji, przy tej nowej sieci 
szkół. Czy Pan Prezydent brał to też pod uwagę?” 
 
 Odpowiadając Z-ca prezydenta S. LOREK powiedział: „Dziękuję za te pytania. Tutaj 
zgadza się, Państwo wiecie, że w edukacji przedszkolnej najpierw była dotacja, szczegółowo 
Państwu przy konstrukcji budżetu mówiliśmy, natomiast również w którymś momencie 
Państwu te dokładne kwoty przedstawię.  
 Natomiast jak Państwo zauważyliście, problem mamy dzisiaj tak naprawdę dwóch szkół 
ponadgimnazjalnych, to jest Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika, który funkcjonuje 
w dwóch budynkach i tak ma edukację na drugą zmianę, bardzo wydłużoną i Zespołu Szkół 
Górniczo-Energetycznych. Między innymi ta propozycja, ażeby włączyć Gimnazjum Nr 6 do 
V Liceum Ogólnokształcącego, w rekrutacji V Liceum Ogólnokształcące będzie miało tylko 
klasę sportową, nie będzie miało klas integracyjnych, bo integracja zostaje w technikum. 
 Jeżeli to wszystko zostanie przez Państwa przyjęte, zaopiniowane przez Kuratora, przez 
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związki, to ta szkoła ponadgimnazjalna będzie funkcjonowała w dwóch budynkach. Też się 
spotkałem z takim głosem, że jest odległość między tymi budynkami.  
 To co powiedziała Pani kierownik dotyczy szkół podstawowych, przecież proszę 
Państwa „Kopernik” od lat funkcjonuje na Chorzniu i funkcjonuje. Ja Państwu przypomnę, że 
w latach 90-tych przy dużym wyżu demograficznym II Liceum funkcjonowało w „Medyku” 
przez lata i tam miało po 10 oddziałów na poziomie. Także stąd jest taka decyzja.  
 To nie znaczy, że do końca nie wierzymy w rekrutację i Pani przewodnicząca 
powiedziała, przecież my utworzyliśmy kiedyś prawnie liceum sportowe, które nie zrobiło 
rekrutacji. Dla nas bezpieczniejsze będzie to, a też są projekty zmian oddziałów mistrzostwa 
sportowego. Jak Państwo wiecie one były kiedyś według takiej struktury prawnej, dzisiaj są to 
jeszcze projekty na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale można tworzyć oddziały 
mistrzostwa sportowego, które nie są jednodyscyplinowymi. Czyli ja zakładam, że V Liceum 
Ogólnokształcące na pewno uruchomi „Medyczki”, a również zakładam, że inne kluby 
wzmocnią działania, ażeby załóżmy taka klasa, nie wiem, koszykarsko-piłkarska powstała na 
etapie licealnym. Jeżeli kiedyś udało się w mieście Koninie zrobić 31 osobowy oddział tylko 
piłki koszykowej, to znaczy, że można było zrobić.  
 Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj proszę Państwa uczeń decyduje, ale m.in. ta 
decyzja jest po to, ażeby rozładować dwuzmianowość w Zespole Szkół Górniczo-
Energetycznych, pamiętając że tam jest kształcenie sportowe. Z drugiej strony to co 
powiedziałem, we wtorek o godzinie 7.45 spotykam się z dyrektorami szkół 
ponadgimnazjalnych, jest tu obecna Pani dyrektor Fabisiak i wie dobrze jeszcze jakie to 
rozmowy są trudne, ale bierzemy pod uwagę nie ile szkoła ma w tym roku absolwentów, ale 
bierzemy pod uwagę ile szkoła w ubiegłym roku zrobiła rekrutacji. 
 Ja proszę Państwa, mimo że sam się wywodzę ze środowiska dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych, z moimi koleżankami, z kolegami prowadzę długie rozmowy, ostatnio to 
było półtorej godziny, żeby przekonać ich. Bo są dwie filozofie, jedna jest taka – zróbmy ofertę 
i niech uczeń decyduje i zróbmy 75 oddziałów, a realnie będzie 60. A ja jestem zwolennikiem, 
jeżeli zrobiliśmy w ubiegłym roku 61 oddziałów, a wiemy o tym, że mamy dwa oddziały mniej, 
gdy chodzi o gimnazjum, to ja jestem zwolennikiem 59 oddziałów. I tu jest rola organu 
prowadzącego i powiem Państwu, że z upoważnienia Pana Prezydenta, jak mam się odwołać 
do zapisu ustawy o systemie oświaty, to ja się wtedy odwołuję. Tak było w roku ubiegłym, 
bo nie mogę się zgodzić, to są te naczynia połączone, jeżeli robimy VII Liceum 
Ogólnokształcące, to niektóre szkoły będą miały mniej liceów ogólnokształcących w poziomie, 
po to żeby wygasić je, mówię o kształceniu zawodowym.” 
 
 Głos zabrał radny Wiesław Wanjas Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw 
Społecznych. Powiedział, cytuję: „Proszę Państwa, po wypowiedzi Pana Przewodniczącego 
Chojnackiego i wystąpieniu Pana Prezydenta nasunęła mi się taka myśl, że „pokorne cielę dwie 
matki ssie”. Do niedawna Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych był jedną ze szkół, która była 
najmniej, obiekty sportowe miała w najgorszym wydaniu. A teraz potrzeba było 2, 3 lat i będzie 
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, który będzie miał najlepsze w Koninie warunki dla 
sportowców. Za to dziękuję.”   
 
 Następnie głos zabrał Wojciech ADASZEWSKI Prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Koninie. Powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo, ja mam zaszczyt 
reprezentować Związek Nauczycielstwa Polskiego, który od dłuższego czasu jest w dość 
ścisłych konsultacjach, czy kontaktach konsultacyjnych, tak byśmy to nazwali, z Panem 
Prezydentem Nowickim, Panem Prezydentem Lorkiem i z Panią kierownik. Także wyrażaliśmy 
już na spotkaniu z tymi trzema osobami różne poglądy, na różne aspekty wprowadzanej 
reformy. Oczywiście nie są to poglądy tylko i wyłącznie personalne, a także poparte w opiniach 
jakie zbieramy z poszczególnych placówek, które w tej wprowadzanej reformie są głównymi 
podmiotami, to znaczy mam na myśli szkoły podstawowe i gimnazja, przede wszystkim 
gimnazja likwidowane. Szkoły średnie, to wejdą dopiero w tą machinę reformatorską za 2 lata. 
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 Jako podstawową taką prośbę, czy postulat, przedstawiliśmy naszej władzy 
wykonawczej samorządowej takie życzenie, aby wprowadzana reforma, którą w skrócie 
nazywamy likwidacją gimnazjów, czy wygaszaniem gimnazjów, jak woli Pani Minister, żeby 
ona, ponieważ dla każdego rozsądnie myślącego człowieka jest już przesądzona i wszelkie 
protesty to mają tylko raczej symboliczny charakter, mają wartość takiego „sprzeciwu 
rejtanowskiego”, nazwijmy to, żeby ta wprowadzona reforma przyniosła jak najmniej 
negatywów dla dzieci, dla młodzieży, dla rodziców także, no i dla pracowników oświaty. I to 
stanowi jakąś taką podstawę wyjściową, wg której my patrzymy na różnego rodzaju propozycje 
przedstawiane przez władze naszego miasta. 
 Ja pozwolę sobie dotknąć tylko dwóch pakietów, że tak powiem, tej problematyki. Jeden 
pakiet, o którym Państwo głównie żeście dyskutowali, to znaczy dotyczy, jest najważniejszy 
szczerze mówiąc, organizacji nowej sieci szkolnej. W tym miejscu dziękuję Pani Kierownik, 
Panu Prezydentowi za przedstawienie tego zestawu ilościowo-technicznego, który jest 
podstawą takich czy innych, nie jedyną, ale tą główną podstawą podejmowania jakichś 
sensownie racjonalnych decyzji, kto z kim będzie połączony, wchłonięty, czy przesunięty. 
 A drugi pakiet dotyczy spraw pracowniczych, bo jako związek zawodowy mamy także 
prawo i obowiązek nawet zabierania głosu na równe aspekty oświaty, na dobro oświaty jako 
oświaty, a nie jako miejsca pracy tylko, to również leży nam na sercu, ale podstawowym 
obowiązkiem związku zawodowego, to się wszyscy Szanowni Państwo zgodzicie, jest jednak 
także widzenie w polu swojego działania i obrony, różnego rodzaju praw czy interesów 
pracowniczych. I w tym miejscu chcę bardzo podziękować Panu radnemu Nowakowi za 
większość jego wątków, które poruszył w swoim wystąpieniu, bo jakby wyprzedził pewne moje 
uwagi. 
 Ale najpierw wracam do tego pakietu organizacyjnego. Więc proszę Państwa, takie trzy 
czy cztery myśli, czy refleksje, z których większość i Pan Prezydent i Pani Kierownik wiedzą, 
ale uważam że Szanowana Komisja Edukacji także powinna się zaznajomić, żeby wiedzieć co 
dany związek tak naprawdę głosi w konkretnych sprawach, a nie dowiadywać się tego za 
jakimiś pośrednikami, bo wiadomo jak to się potem dzieje z prawdziwością takich 
sformułowań. Więc pierwsza nasza refleksja, czy myśl, to jest następująca, że uważamy, 
iż budynki oświatowe zajmowane przez obecnie jeszcze gimnazja, które za 2 lata, czy 2,5, 
3 lata właściwie przestaną funkcjonować, że one muszą nadal być wykorzystywane do celów 
oświatowych. To jest warunek nasz bardzo kategoryczny, czy rygorystyczny i myślę, 
że podzielany nie tylko przez nas, ale przez Państwa także. Tym bardziej, że te budynki 
gimnazjów są wspaniałymi budynkami, wyposażonymi, aż żal byłoby, żeby któryś z nich został 
przeznaczony na jakieś inne cele, takie czy inne komercyjne, a chętnych to byłoby na pewno 
sporo. To jest po pierwsze. 
 Po drugie, również tu jesteśmy zdania, że wprowadzane zmiany w wyniku tej reformy 
nie mogą spowodować i chyba raczej nie spowodują dwuzmianowości w szkołach, zarówno 
w tych ośmioklasowych, jak i za dwa lata w szkołach średnich. To co tutaj Pani Kierownik 
i Pan Prezydent powiedzieli zrozumiałem, że są również ich myśli w tym kierunku, ale miałem 
to zapisane więc z obowiązku mówię. 
 Następna kwestia. Jeśli chodzi o poszczególne łączenia, takiej czy innej szkoły 
podstawowej z takim czy innym gimnazjum, poprzez wchłonięcie czy inny sposób, to tutaj 
propozycje Wydziału Oświaty zaprezentowane, my nie kwestionujemy tego, bo one mają 
uzasadnienie. Szczególnie popieramy, bo w tym troszeczkę „maczaliśmy palce”, tą propozycję 
przekształcenia gimnazjum na Chorzniu, wspaniałe Gimnazjum Nr 3, właśnie w to liceum 
o wielowątkowym sprofilowaniu, głównie jako pierwszy profil to dwujęzyczność, ale tam 
jeszcze w motywacji rady pedagogicznej, znakomicie skonstruowanej, rady pedagogicznej 
i dyrekcji, merytorycznie to aż się z przyjemnością czytało takie uzasadnienie, żadnej nie było 
tam „poezji” tylko same konkrety, powiększenie oferty, wg nas oferty oświatowej miasta 
Konina, wszystkim nam powinno na tym zależeć.  
 I również popieramy tak samo koncepcję przekształcenia obecnego Gimnazjum Nr 6, 
tego słynnego na całą Polskę, w to liceum usportowione, jako część Zespołu Szkół Górniczo-
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Energetycznych. Uważamy, że taka placówka usportowiona powinna w naszym mieście 
istnieć, dlatego że jest spora część młodzieży, która nie ma specjalnych uzdolnień jakichś tam 
intelektualnych, uczonych, czy jakichś tam, natomiast jest bardzo uzdolniona sportowo i gdzieś 
te uzdolnienia sportowe muszą być kształtowane. Bo jak dopiero w klubach zaczną kształtować 
ludzi, którzy mają po 20 lat, czy jeszcze więcej, to już z nich żadnych dobrych sportowców nie 
będzie, czyli to jest pomysł, za którym się bardzo opowiadamy. 
 Teraz jeśli chodzi o sprawy pracownicze. Jeśli chodzi o sprawy pracownicze, troszeczkę 
dotknęła mnie wypowiedź tutaj jednego z Panów radnych, który przedstawiając niby 
propozycję, wniosek, czy opinię rodziców, żeby przy okazji wprowadzanej reformy, ja to 
przynajmniej tak zrozumiałem, była przeprowadzana jakaś weryfikacja wśród nauczycieli 
i żeby zostali najlepsi tylko nauczyciele, a reszta wiadomo „na zieloną trawkę”. Szanowny 
Panie radny, ja i związek mój od już wielu lat, jaszcze jak tu było Kuratorium w Koninie, 
województwo i na spotkaniach ówczesnego Kuratorium w różnych uroczystościach, zabierając 
głos mówiłem, że my uważamy, że stan nauczycielski to nie jest „świętą krową”, która nie 
podlega krytyce. Tylko krytyka musi być wiarygodna, racjonalna, oparta na prawdziwych 
argumentach i przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, czyniona przez ludzi, którzy się trochę 
na tym co krytykują znają. Bo ja np. nie zabieram głosu na temat pracy lekarzy, czy kogoś 
innego, bo się na tym kompletnie nie znam. Więc to jest jedna rzecz. Owszem opinia rodziców 
jest bardzo istotna i ważna, tylko zależy co w tej opinii jest powiedziane, jakie są argumenty, 
jakie fakty. To jest pierwsza taka moja refleksja na ten temat. 
 Druga to taka, że powiem Panu Panie radny, proces uczenia to jest proces gdzie są dwa 
podmioty - nauczyciel i uczeń. Najlepszy belfer, najbardziej ofiarny i pracowity, nie nauczy 
kogoś niczego, jeżeli ten ktoś się nie będzie chciał nauczyć. Ja nie będę mówił, powiedzmy 
sobie o swoich przykładach, ale w szkole, w której pracowałem to było paru, ale jedna była 
znakomita matematyczka, na pewno tą Panią znacie. W jednej klasie miała bardzo dobre wyniki 
z matematyki, a w drugiej klasie ledwo dostateczne, ta sama nauczycielka. Ktoś może 
powiedzieć - widocznie w tej jednej klasie pracowała, a w tamtej drugiej czytała sobie gazetę. 
Nie, to już by było prymitywne rozumowanie. Czyli może to troszeczkę też warto wziąć pod 
uwagę, że proces uczenia nie jest jednostronny, że to jest tylko nauczyciel.   
 Natomiast trzecia refleksja, ja się zgadzam, że w naszym zawodzie są orły, orliki, ale są 
też, z całym szacunkiem, wróbelki i jeszcze bardziej skromne, powiedzmy sobie pod względem 
pracowitości ptaszki. Ale w każdym stanie zawodowym tak jest, a zróbmy weryfikację wśród 
polityków, no to dopiero byłby wyniki. Także troszeczkę może, przepraszam że tak mówię, ale 
to z racji wieku i człowiek długie lata pracował i w tej chwili w związku jest, to słowo 
weryfikacja mnie tak troszeczkę, tak jakoś zabrzmiało niezbyt przyjemnie. Ja wiem, że to nie 
jest Pana zdanie, że Pan przekazywał czyjąś opinię, ale Komisja Edukacji i szanowni radni 
powinni uczyć społeczeństwo, co to społeczeństwo może mówić, a czego nie powinno mówić, 
jeżeli to nie ma uzasadnienia, a to są bardzo delikatne sprawy. A poderwać zaufanie to bardzo 
łatwo. 
 I teraz, kończąc już, kwestia właśnie pracowników oświaty, bo to nie tylko chodzi 
o nauczycieli, ale o pracowników niepedagogicznych także i może mniej więcej 
w porównywalnej proporcji. Bo jeżeli chodzi o panie z obsługi, to raczej są może pewne o swój 
byt, bo budynki pozostaną takie same, wobec tego metraż do sprzątania będzie ten sam, pokoje, 
sale, korytarze, itd. Natomiast administracja, z całym dla niej szacunkiem, może się czuć trochę 
zaniepokojona. Jeśli z dwóch szkół musi teraz powstać jedna ośmioklasowa, to dwóch 
księgowych chyba nie będzie. Niech mi księgowe wybaczą, że się ich czepiam, ale po co dwie 
główne księgowe w jednej placówce.  
 Natomiast jeśli chodzi o nauczycieli, to przepraszam, że to powiem, ale to nie jest żadna 
jakaś polityczna szpilka, tylko Pani Minister Zalewska wielokrotnie mówiła publicznie, w tym 
dwukrotnie na posiedzeniu Sejmu, więc mówiła prawdę, że żadnych zwolnień nie będzie i ja 
się tego trzymam. Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta, do Pani Kierownik, do Wysokiej 
Komisji także, aby zrobiła wszystko, żeby tych żadnych zwolnień pracowników oświaty nie 
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było. Mam prawo wierzyć Pani Minister, chociaż parę razy minęła się trochę z prawdą, ale jest 
kobietą, może się mijać z prawdą.” 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, cytuję: „Dziękuję 
bardzo za tą „wycieczkę” i prawem pomyłek, my też będziemy za chwileczkę się z Paniami 
mylić.” 
 
 Kontynuując W. ADASZEWSKI: „Wszystkie Panie przepraszam za ten komplement, 
nazwijmy to, ale jak słyszę, że głowa państwa mówi o jazgocie, to ostatecznie ja mam prawo 
też powiedzieć coś w tym rodzaju, bardziej delikatnie.  
 I teraz ostatnie tutaj pytanie, to jest następujące Panie Prezydencie, bo Pani Minister 
Zalewska również mówiła, że właśnie będzie utworzone 5.000 nowych oddziałów 
i zmniejszona ilość liczebności w klasach, bo żeby utworzyć więcej oddziałów, to musi być 
mniej uczniów w klasie.  
 I mam pytanie Pani Przewodnicząca, szanowna Komisjo Edukacji, czy Komisja 
Edukacji i szerzej biorąc tutaj Pan Prezydent, Pani Kierownik, coś bardziej konkretnego na ten 
temat wiedzą, jak to w Koninie będzie wprowadzane? Przypominam, to nie jest złośliwość 
żadna Panie radny, to nie jest żadna złośliwość z mojej strony. Ostatnio, jakieś trzy tygodnie 
temu, na posiedzeniu Sejmu jeszcze, Pani Minister to oficjalnie powiedziała, a my jako związek 
zawodowy, jednak do nas docierają symulacje ze strony dyrektorów i organów prowadzących, 
że jednak coś tam chyba będzie inaczej. Więc ktoś wprowadza nas w błąd. To teraz pytanie jest 
- kto? Ja na to pytanie nie odpowiem, tylko ja zadaję to pytanie. Dziękuję za uwagę.” 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu E. STREKER-DEMBIŃSKA 
powiedziała, cytuję: „Dziękuję, jak zwykle ze zdwojoną swadą Pan prezes nas uraczył swoimi 
informacjami. Natomiast oczywiście każdy z nas, jak tu jesteśmy, myśli o tym, bo bardzo 
dobrze koniński samorząd sobie radził z oświatą do tej pory. Było to bardzo ładnie poukładane, 
nawet nam się finansowo spinało, ale przyszła reforma oświaty i trzeba się z problemem 
ponownie zmierzyć. I to co wszyscy podkreślali, o czym wszyscy mówiliśmy, jak najmniej 
zaszkodzić. A więc spróbować przejść „suchą nogą” przez to zamieszanie organizacyjne, ale 
nie da się przeprowadzić tej operacji bez „ofiar”.  
 Natomiast ja powiem Panie Prezesie tak. Ja przez cały czas pracy w Sejmie, ja w tym 
Sejmie wielokrotnie słyszałam rzeczy niemożliwe i niedorzeczne, że w tej chwili dla mnie 
zapewnienia z mównicy sejmowej nie są żadną gwarancją, że to co tam pada się sprawdzi. 
Życzmy sobie żeby było 5.000 dodatkowych etatów, żeby oświata „miodem i mlekiem”, jak to 
się mówi, spływała, ale musimy pamiętać o jednym. Przed nami jest w tej chwili jedna operacja, 
operacja, która nazywała się tak - albo się jako samorząd nie weźmiemy za sieć szkół i wówczas 
z mocy ustawy wszystkie gimnazja zostaną zlikwidowane z pełnymi tego konsekwencjami, 
albo się weźmiemy za tą sieć szkół i spróbujemy ją najbardziej łagodnie i logicznie rozwiązać.   
 I tutaj jeszcze jedna uwaga, tu radny Michał Kotlarski podkreślał, a jaki jest wpływ, 
a po co te konsultacje, przecież i tak nikt nie będzie miał na to wpływu. Ja proponowałabym 
sięgnąć do wypowiedzi Pana Prezydenta z początku, z 19 stycznia, tego spotkania i z pierwszej 
prezentacji, którą Pan Prezydent robił, przedstawiając swoje pomysły na rozwiązanie sieci 
szkół. I prosiłabym, żeby to porównać z tym z czym dzisiaj mamy do czynienia, jaką ewolucję 
i jakie zmiany zostały naniesione, jakie zmiany nanoszono w trakcie do tej całej koncepcji. 
I te wszystkie rozmowy, które miały miejsce, a to już były konsultacje i ze związkami 
i z nauczycielami, z rodzicami. Każda z tych rozmów przyniosła jakąś weryfikację, jakąś 
zmianę, jakąś podpowiedź. I to, że dzisiaj słyszymy z ust Pana Prezesa o tym, że fajnie, że się 
gimnazjum sportowe włącza do liceum sportowego, to też jest nic innego jak ewolucja powstała 
po konsultacjach. Czyli ten proces, mimo że było na niego bardzo mało czasu, to jednak on 
trwa i to jest proces. To nie jest jeden dzień, kiedy mówimy - przyniósł ktoś uwagi i my je 
wprowadzamy lub nie. To jest proces, który trwa i wydaje się, że dużo pracy zostało w to 
włożone. 
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 Natomiast ja tu zgodzę się i to podwójnie zgodzę się z Panem Prezesem, że to jest tylko 
zmiana organizacyjna. My mówimy o oświacie, edukacji, co nas jeszcze w tym zakresie czeka, 
to się dopiero będziemy dowiadywać o kolejnych krokach.  
 To co do nas dzisiaj należy, to tak jak powiedziałam, zaopiniowanie dwóch projektów. 
Skoro do tej sieci szkół, którą tutaj żeśmy omówili, Państwo już więcej rozumiem, że nie 
wnoszą uwag, to wolałabym przegłosować – projekt uchwały druk nr 485 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wraz 
z załącznikami.” 
 
 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w głosowaniu 7 głosami „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
 Kolejno Komisja przegłosowała projekt uchwały druk nr 486 w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych. 
    
 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w głosowaniu 7 głosami „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
 O głos poprosił radny T.A. NOWAK. Powiedział, cytuję: „Panie Prezesie, Pan tak 
troszeczkę mnie wywołał do tablicy, bo ta moja wypowiedź mogła być odebrana jako za ostra. 
Ale chciałem coś wyjaśnić, bo ja nie powiedziałem, że chcę kogoś wysyłać „na zieloną trawkę”, 
Pan takiego określenia użył, a wywołałem ten temat będąc właśnie realistą. Bo takie reformy, 
Pan będąc starszą osobą, bardziej doświadczoną ode mnie, wie Pan jak takie reformy mogą się 
skończyć, więc powinniśmy być świadomi, że tak to może być. A nawiązałem też do tego co 
powiedziała Pani kierownik Wydziału Oświaty. Jeżeli ktoś ma licencjat z pedagogiki i nie zadał 
sobie trudu zrobić magisterium, a zrobił podyplomowe z biologii i uczy biologii, a miałby 
odejść nauczyciel po magisterium biologii, np. z 5-letnim doświadczeniem, to kogo by Pan 
wybrał? Jakaś weryfikacja wtedy musiałaby być i chodziło mi o takie właśnie sytuacje, żeby 
zostali najlepsi. (Przewodnicząca Komisji zapytała czy radny czuje się na siłach to zrobić?)  
 Pani Przewodnicząca, czy ja się czuję na siłach? Powiem tak, każdy z nas jest 
zweryfikowany przez rynek pracy. Ja rozumiem, że stan nauczycielski, że tak się wypowiem, 
jest szczególnie preferowany, bo „takie będą Rzeczpospolite jakie młodzieży chowanie”, ale 
też nie przesadzajmy i pamiętajmy o dobru dzieci. Ja mówię to jako rodzic i jako osoba, która 
z rodzicami też się spotkała. I Panie Prezesie dobrze, że Pan jakąś też samokrytykę środowiska 
wykazał, chociaż nie moją to jest właśnie sprawą oceniać, że są „święte krowy” w tym 
środowisku również i pozostańmy przy tym stwierdzeniu, bo osoby takie są wszędzie, a nie 
chciałbym tego wątku ciągnąć.  
 Wiem, że Pan też reprezentuje tutaj w jakimś sensie związek zawodowy, a związek 
zawodowy jest po to, żeby bronić stanu, który reprezentuje, więc może niepotrzebnie 
rozwijałbym tę rozmowę.” 
 
 W. ADASZEWSKI odpowiedział: „Zgadzam się z Panem, Panie radny, z tym że 
związek zawodowy jest po to, żeby bronić pracowników, ale do pewnej granicy. Jeżeli dany 
pracownik, który należy nawet do mojego związku zawodowego, czy w ogóle do związku 
zawodowego, przekroczył granicę, a szczególnie jeżeli to chodzi o nauczyciela, nie tylko 
polityków. Uczepiłem się tych polityków, ale niech będzie, to wtedy mu najwyżej mówimy: 
kochany, popełniłeś takie czy inne wykroczenie, komisja dyscyplinarna wydała taką czy inną 
decyzję, przyjmij to z pokorą, odbyj tę karę, w taki czy inny sposób, przeproś tych, którym 
wyrządziłeś krzywdę, bo my za wszelką cenę nie będziemy bronić kogoś, kto popełnił 
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określone, niegodne nauczyciela czyny. Także związek, ja przynajmniej taki reprezentuję i ten 
związek, który tutaj mam na terenie miasta Konina, subregionu reprezentować, to tak mają 
prezesi wszyscy włożone, bronić, ale jest pewna granica. 
 W odróżnieniu od innych stanów, muszę powiedzieć, naszego społeczeństwa, Pan radny 
doskonale wie kogo mamy na myśli, nie będę zabierał głosu, bo to jest dyskusja…”    
   
 Radny W. WANJAS powiedział: „Panie Wojciechu, jako były związkowiec w Hucie, 
kiedy jeszcze byłem czynny zawodowo, nigdy nie bronili śmy pracowników, którzy byli 
zwalniani z art. 52, nigdy.” 
 
 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu E. STREKER-DEMBIŃSKA 
podziękowała wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu. Powiedziała, cytuję: „Dzisiaj padły 
bardzo emocjonalne wystąpienia, różne emocjonalne stwierdzenia. Myślę, że udało nam się 
przebrnąć przez dzisiejszą komisję jednak z bardzo konkretnym już ustaleniem, w miarę 
zgodnie zaakceptowaliśmy dzisiaj przedłożone propozycje. Natomiast prawdziwa reforma 
edukacji i oświaty jest jeszcze przed nami i tu będzie pole do popisu dla specjalistów, 
dla edukatorów, dla nauczycieli, dla pedagogów, którzy są jako jedyni uprawnieni do tego, aby 
mówić o tym co przyniesie nam nowa edukacja i jakiego obywatela będziemy kształcić.” 
 
 Z-ca prezydenta Miasta S. LOREK w imieniu Prezydenta Miasta i swoim złożył radnym 
członkom Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podziękowania za dodatkowe posiedzenie i pracę 
Komisji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
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