PROTOKÓŁ nr 22/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 21 listopada 2016 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Wojciecha Psui
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pani Honorata Freus
4. Pan Grzegorz Kucharski
5. Pan Kazimierz Leś
6. Pan Marek Mikuś
7. Pan Wojciech Psuja – zastępca
8. Pan Piotr Radowski
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pani Bożena Żurek– przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Mieczysław Majcher – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
4. Pani Małgorzata Jachowicz – Wróblewska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu
5. Pan Zbigniew Gajda – Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny
Sendlerowej w Wieluniu
6. Pani Jadwiga Jerzyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w
Wieluniu
7. Pan Roman Drosiński – Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego
8. Pan Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowo –
Wychowawczych w Wieluniu
9. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu
10. Pani Małgorzata Żuchowska – Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im.
Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
11. Pani Urszula Urwanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w
Wieluniu
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza w związku z propozycją tworzenia zespołów szkół – dyskusja, pytania,
wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 8).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Informacja Burmistrza w związku z propozycją tworzenia zespołów szkół – dyskusja, pytania, wolne
wnioski (zał. nr 3).
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski 8 listopada br. rząd podjął decyzję
o skierowaniu pod obrady sejmu projektu ustawy, które wkroczą w reformę systemu oświaty.
Powiedział, że dokonali analiz, z których wynika, że najkorzystniejszym, najmniej bolesnym
rozwiązaniem jest wyprzedzenie pewnych działań, które z mocy obowiązującego prawa staną się
realiami od 1 września 2017 r. Zaznaczył, że w dwóch przypadkach: w SP nr 5 i Gimnazjum nr 3
oraz SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 (w jednym miejscu i budynku), rozwiązaniem, które samo się narzuca
i spełnia wymóg byłoby powołanie zespołów szkół. Zarówno w przypadku SP nr 5 i Gimnazjum nr 3
nie trzeba zasięgać opinii kuratora oświaty, podobnie jest w przypadku SP nr 2 i Gimnazjum nr 2.
Dodał, że obie szkoły są z oddziałami integracyjnymi i sportowymi. Taka sytuacja daje organowi
prowadzącemu możliwość połączenia szkół różnych typów. Poinformował, że w przypadku SP nr 4 i
Gimnazjum nr 1 jest odmienna sytuacja. Spowodowane jest to tym, że SP nr 4 jest „zwyczajną
szkołą podstawową”. W tym przypadku wymagana jest opinia, zgoda kuratora na połączenie szkoły
podstawowej i gimnazjum w zespół. Powiedział, że problemem jaki musieli z burmistrzem
rozstrzygnąć była kwestia możliwości powołania zespołu szkół znajdujących się w dwóch różnych
obiektach. Poinformował, że po uzyskaniu opinii prawnej ten czynnik nie stanowi przeszkody. W
związku z tym Burmistrz Wielunia wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektów do wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Wielunia. Od strony formalnej trwa etap
przygotowania do powołania zespołów szkół. Taką decyzję będzie podejmował organ stanowiący
Gminy Wieluń w drodze uchwały, odrębnej dla każdego zespołu szkół. Od strony nieformalnej
burmistrz spotkał się z radami pedagogicznymi czterech szkół SP nr 5 i Gimnazjum nr 3 oraz SP nr
2 i Gimnazjum nr 2. Dodał, że na tym spotkaniu została przedstawiona propozycja. W odróżnieniu
od wcześniejszych prób tworzenia zespołów, gdzie decydującą rolę odgrywał czynnik ekonomiczny,
w tym przypadku decyduje czynnik ludzki. Chodzi o to, aby nie dopuścić do sytuacji, w której
nauczyciele, którzy nie posiadają uprawnień emerytalnych, możliwości zdobywania środków na
utrzymanie swoich rodzin, przynajmniej w minimalnym stopniu mieli równe szanse na zatrudnienie
w przyszłości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że spotkania, które odbyły się i prośba o wydanie
opinii przez poszczególne szkoły, niczego nie przesądzają. Była to propozycja, którą chcieli
skonsultować z radami poszczególnych szkół. Dodał, że 7 grudnia br. przyjedzie Minister Edukacji
Narodowej. Zaznaczył, że chcą wejść w system, który nie zaburzy ogólnego funkcjonowania oświaty
na terenie gminy. Podkreślił, że będzie to decyzja przemyślana, wypracowana, oparta na
argumentach, a nie emocjach.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja zastanawiał się,
czy wizyta minister 7 grudnia nie jest zbyt późno ze względu na to, ze 29 listopada odbędzie się
drugie czytanie w sejmie. Przypomniał, że w dalszym ciągu dyskusja odbywa się nad projektem.
Zapytał, czy Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 będą z oddziałami integracyjnymi?
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Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że w przypadku połączenia SP
nr 5 i Gimnazjum nr 3 powstanie zespół w nazwie z oddziałami integracyjnymi. W sytuacji, w której
w szkole funkcjonują oddziały integracyjne rozporządzenie w sprawie ramowych statutów szkół i
placówek nakazuje umieszczenie w nazwie tego określenia. W przypadku oddziałów sportowych
istnieje taka możliwość, ale nie jest to obowiązkiem. Jest to kwestia do rozważenia.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja zapytał ile osób
może stracić pracę, jeżeli zostanie przyjęta reforma?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski w sytuacji, kiedy każda ze szkół działa
oddzielnie, na dotychczasowych zasadach, do 30 kwietnia 2017 r. dyrektor każdej szkoły jest
zobowiązany przygotować arkusz organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny. Zaznaczył, że
dyrektor może działać tylko w obrębie zasobów kadrowych, którymi dysponuje. W stosunku do tych
zasobów kadrowych musi podejmować decyzję, które wynikają z rzeczywistej sytuacji oraz
wymogów formalno – prawnych. W sytuacji, w której dyrektor nie będzie w stanie zatrudnić danego
nauczyciela, musi do 30 maja wręczyć wypowiedzenie umowy bądź mianowania. Symulacja, jaką
przeprowadzili przy pomocy dyrektora Gajdy wskazuje, że w gimnazjum nr 1 od 1 stycznia 2017 r.
nie zapewni możliwości zatrudnienia 14 nauczycielom, 11 nauczycieli będzie mogło być
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie zatrudnionych jest 39 nauczycieli. 15
nauczycieli pracowałoby w ograniczonym wymiarze zatrudnienia. W przypadku gimnazjum nr 2 - 5
osób zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy, 7 osób nie miałoby możliwości
zatrudnienia, 13 osób pracowałoby z ograniczeniem zatrudnienia. W gimnazjum nr 3 - 10 osób
pracowałoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby nie miałyby możliwości zatrudnienia i 10
osób pracowałoby w ograniczonym wymiarze zatrudnienia. Zaznaczył, że tak wynika z
przeprowadzonej analizy, która nie odpowiada w 100 % rzeczywistemu stanowi, który może
wynikać z jeszcze większych ograniczeń wymiaru zatrudnienia i zmniejszeniu liczby osób, którym
może być wypowiedziany stosunek pracy. Powiedział, że w szkołach podstawowych nie ma takiego
zagrożenia, ponieważ przybywa klas. Dodał, że analiza w tych szkołach nie jest tak w jednoznaczny
sposób możliwa, jak w przypadku gimnazjów. W przypadku gimnazjów odejdzie jeden rocznik,
który już w tych szkołach jest, zaś w przypadku szkół podstawowych nie ma pewności, w jaki
sposób uczniowie będą przychodzić do klasy pierwszej. Sytuacje komplikuje dodatkowo fakt, że
Burmistrz Wielunia dokonał wpisu do ewidencji szkoły podstawowej, która rozpocznie swoją
działalność od 1 września 2017 r. Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Na terenie miasta
od 1 września 2017 r. zafunkcjonują cztery szkoły podstawowe. Powiedział, że nie są w stanie
określić ilu uczniów, a tym samym ile nowych oddziałów powstanie od 1 września w szkołach
podstawowych.
Radny Mieczysław Majcher stwierdził, że w szkołach podstawowych liczba oddziałów będzie
rosła, a w gimnazjum zmaleje. Gdyby było wiadomo ile będzie oddziałów w szkołach
podstawowych, wówczas można byłoby to zbilansować. Uznał, że nauczyciel, który traci pracę
w gimnazjum uzupełni etat w szkole podstawowej w związku ze wzrostem oddziałów.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja co daje
proponowane rozwiązanie?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski proponowane rozwiązanie powoduje, że
jeden dyrektor posiada kompetencje do kadry pedagogicznej obu szkół. Dodał, że jest to istotny
czynnik, który w racjonalny sposób pozwoli na wykorzystanie kadry zarówno gimnazjum,
jak i szkoły podstawowej.
Radna Honorata Freus – Grzelak w obecnym roku szkolnym odbył się konkurs na dyrektorów
szkół podstawowych, w związku z wprowadzaną zmianę, dyrektorem pozostanie dyrektor szkoły
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podstawowej czy będzie nowy konkurs? W związku z tym, że na naszym rynku nie brakuje
polonistów, czy pedagogów szkolnych. Zapytała, co zadzieje się z polonistą ze szkoły podstawowej,
jeżeli przejdzie do szkoły polonista z gimnazjum?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie rozumie drugiego pytania
radnej.
Radna Honorata Freus – Grzelak zapytała, co będzie się działo z polonistą ze szkoły
podstawowej, który pełni funkcje wychowawcy oraz ma kwalifikację do innego przedmiotu?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
powiedziała, że nauczyciel religii nie ma wychowawstwa.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że nie chcieliby stracić tego nauczyciela.
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski w przypadku nauczycieli szkół
podstawowych obawa przed utratą pracy nie występuje. Dodał, że nie powinno być takiego
zagrożenia, choć rzeczywistość może przynieść konieczność trochę innych zachowań dyrektorów.
Na dzień powstania zespołu musi być powołany/wyłoniony dyrektor w drodze konkursu. Konkurs
rozstrzygany jest przez komisję, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli burmistrza,
3 przedstawicieli Kuratora Oświaty, 2 przedstawicieli rodziców, 2 przedstawicieli rady
pedagogicznej, po 1 przedstawicielu każdego ze związków zawodowych działających w szkole.
Radny Kazimierz Leś zapytał, jak będzie wyglądał rozkład etatów?
Radny Wojciech Psuja zapytał, co daje proponowane rozwiązanie, czyli powstanie zespołów szkół?
Ilu zostanie nauczycieli i co z dyrektorami szkół?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie rozstrzyga o tym, który
z nauczycieli pozostanie. Dodał, że przedstawił symulację, w której powiedział ilu nauczycieli straci
pracę, ilu pozostanie, a ile będzie pracowało w ograniczonym wymiarze zatrudnienia.
Radny Robert Duda uznał, że dotyczy to samodzielnych gimnazjów.
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski powiedział, że w przypadku zespołu sytuacja
jest trochę skomplikowana.
Radny Robert Duda zapytał, czy równie tragicznie będzie to wyglądało, jak w przypadku
samodzielnych gimnazjów?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie. W przypadku szkół
podstawowych nie ma mowy o konieczności rozwiązania stosunku pracy. Tam liczba godzin
zwiększy się z dwóch powodów, pierwszy pozostanie klasy siódmej w strukturze szkoły
podstawowej, drugim – zwiększenie oddziałów klas pierwszych. Dodał, że w każdej ze szkół
podstawowych na terenie miasta utworzono po jednym oddziale klas pierwszych. Podkreślił, że
sytuację
dodatkowo
skomplikowało
powstanie
niepublicznej
szkoły podstawowej,
ale z uprawnieniami szkoły publicznej.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy jako gmina mieliśmy obowiązek wpisać powstanie takiej
szkoły?
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Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski jeżeli szkoła zadeklaruje spełnienie
wszystkich warunków wskazanych w ustawie o systemie oświaty, a ponadto dysponuje bazą
lokalową, która uzyska pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz służb sanitarnych, organ prowadzący
ewidencję nie ma prawa odmówić.
Radny Mieczysław Majcher stwierdził, że można założyć ile oddziałów klas pierwszych będzie w
nowo powstałej szkole i wówczas zrobić całościowy bilans w pozostałych szkołach.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
odczytała uzasadnienie projektu ustawy przepisy wprowadzające do ustawy oświatowej. Zaznaczyła,
że cały czas są to projekty, które jeszcze nie zostały zatwierdzone przez sejm, a cały czas mówi się
o tworzeniu zespołów. Zwróciła uwagę, że atmosfera w jej szkole jest nieprzyjemna, jeden na
drugiego „patrzy wilkiem”. Dodała, że rada pedagogiczna w jej szkole negatywnie zaopiniowała
projekty aktu założycielskiego zespołu szkół. Podkreśliła, że zgodnie z tym, o czym mówi
ustawodawca nie ma potrzeby tworzenia zespołów szkół, ponieważ z automatu można włączyć
gimnazjum do szkoły podstawowej i od 1 września można funkcjonować razem, ustalać arkusz
organizacyjny. Dodała, że jeżeli dyrektorzy porozumieją się, to nauczyciele nie stracą pracy.
Zwróciła uwagę, że w momencie połączenia się dwóch szkół będzie funkcjonował jeden dyrektor.
Zastanawiała się, czy dobrym rozwiązaniem jest tworzenie nowych pieczęci, dokumentów. Dodała,
aby szkoła mogła być szkołą sportową to, wymagane są dwa oddziały, a w jej szkole jest jeden.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony
Narodowej w Wieluniu Małgorzata Jachowicz - Wróblewska stwierdzała, że projekt nowej
reformy, stawia gimnazja w gorszej sytuacji. Zaznaczyła, iż chcieliby tylko równego traktowania.
Dodała, że przy każdej zmianie przywołuje się dzieci, żeby za ich pomocą załatwić sprawę.
Podkreśliła, że zawsze nauczyciele uczą dzieci najlepiej jak potrafią.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska poinformowała, że rada pedagogiczna w jej szkole pozytywnie
zaopiniowała projekt aktu założycielskiego zespołu. Przekazała refleksję z jej grona szkolnego:
17 lat temu szkoła, grupa nauczycieli przeżywała reformę. W latach 1999-2003 szkoła podstawowa
była wygaszana. Dodała, że mają smutne doświadczenia. Żywią nadzieję, że obecna reforma i kroki
czynione przez włodarza miasta i radnych będą takie, jak 17 lat temu i nikt nie straci pracy. Dodała,
że wówczas nauczyciele sukcesywnie przechodzili z szkoły podstawowej nr 1 do innych szkół
podstawowych. Powiedziała, że nie chcieliby być po raz kolejny wrzuceni w tryb jakiś wielkich
zmian.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
powiedziała, że żadna reforma nie zakłada i nie powinna zakładać równości. Przypuszczała, że nie
wszyscy dostaną po równo. Zapytała, czy nie lepiej byłoby, gdyby dyrekcje same zajęły się
ułożeniem arkuszy i uzupełnieniem etatów? Co się stanie z dyrektorami aktualnych szkół?
Powiedziała, że jeżeli będzie miała taką możliwość to od 1 września przejdzie na emeryturę.
Zastanawiała się, co się z nią stanie, jeżeli konkurs wygra pani Żuchowska? Zaznaczyła, że nie
będzie przystępowała do konkursu na dwa miesiące. Stwierdziła, że dyrektorzy dotychczasowych
gimnazjów staną się dyrektorami 8-letniej szkoły podstawowej.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi zapytał, czy dyskutujemy jak
w przyszłości ma wyglądać oświata, czy o personalnych sprawach? Uzupełnił wypowiedź dyrektora
Dąbrowskiego, w przypadku gimnazjum nr 3 dwóch nauczycieli może w ogóle nie otrzymać pracy,
ale w 10 pozostałych są ogromne ograniczenia etatów. Wskazał, że schodząc z 18 godzin na 7,
nauczyciel wcale nie musi przyjąć ograniczenia obowiązków ponieważ nawet nie ma połowy etatu.
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Dodał, że łatwiej jest zarządzać jednemu dyrektorowi, niż dwóm z różnych szkół. Jedna osoba
ponosi całkowitą odpowiedzialność za całą organizację i nie ma sytuacji, że ta odpowiedzialność
ucieka. Przypomniał, że w siódmej klasie będzie wchodzić fizyka i chemia, a SP nr 2 i 5 takiej
pracowni nie posiada, więc z automatu można założyć, że będą korzystać z sal gimnazjalnych.
Zastanawiał się, kto przymusi go, aby pozwolił szkole podstawowej na korzystanie z jego sal.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że jest to majątek gminy.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda wspomniał o wypowiedzi dyrektor Urwanowicz i powiedział, że jest to obraz tego
co się dzisiaj dzieje. Przypomniał, że kiedy pracował w gimnazjum nr 1 był czas, że nauczyciele
szkoły podstawowej uzupełniali etaty w gimnazjum. Zastanawiał się, jakie zagrożenie niesie
nauczyciel gimnazjum w kwestii wychowania wczesnoszkolnego. Podkreślił, że bardzo ciężko jest
zarządzać szkołą przez dwóch dyrektorów. Powiedział, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za
politykę prowadzoną przez zarządcę gminy. Dyrektor szkoły powinien umieć przekonać swoich
pracowników do dobrych zmian. Powiedział, że minister oświaty nie potrafi przekonać nauczycieli
do zmian.
Radny Robert Duda
powiedział, że dane wskazują, że w przypadku funkcjonowania
samodzielnych gimnazjów pracę straci 23 nauczycieli, a 38 będzie pracowało w ograniczeniu.
Zapytał dyrektora Gajdy, czy rzeczywiście funkcjonowanie zespołów będzie nieinwazyjne?
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda nie powie tak jak pani minister, że nikt nie straci pracy, bo to jest niemożliwe.
Dodał, że zastanawiał się dlaczego w budynku gdzie funkcjonują dwie szkoły nie ma zespołu. Dodał,
że to usprawnia pracę. Uważał, że już dawno powinien być zespół w budynku, w którym funkcjonują
dwie szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
przypomniała, że jednym z wariantów jakie proponuje ustawodawca, jest włączenie gimnazjów do
8-letniej szkoły podstawowej. Zwróciła uwagę, że wystarczy, aby do 30 czerwca organ prowadzący
przedstawił stosowne dokumenty i wówczas bez tworzenia zespołów możliwe jest funkcjonowanie
jako jedna szkoła.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda zwrócił uwagę, że do 30 maja muszą być przekazane warunki ograniczenia pracy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
odnośnie wypowiedzi dyrektora Gajdy zwróciła uwagę, że nie powiedziała, że się kłócą tylko, że
atmosfera, nie jest atmosferą przyjazną spokojnej pracy.
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie jest w stanie
powiedzieć jakie decyzje podejmie dyrektor Urwanowicz. Powiedział, że nie mogą ulec zmianie jej
warunki pracy, jeżeli nie przystąpi do konkursu. Dodał, że nawet gdyby nie wystarczyło godzin dla
pani dyrektor, to i tak do końca roku szkolnego pozostaje w pełnym zatrudnieniu. Wskazał, że
decyzje kadrowe dyrektorzy powinni podjąć do 25 maja. Dodał, że sytuacja włączenia gimnazjum do
szkoły podstawowej na podstawie nowych przepisów, nie daje tych możliwości których daje
powstanie zespołu przed dniem 30 kwietnia, a działanie takie pozwala przejść do nowej struktury
systemu szkolnego. Zespół, do którego wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa na mocy prawa
staje się szkołą podstawową. Pracownicy pedagogiczni, obsługi i administracji z mocy prawa stają
się pracownikami zespołu. Nie wykonanie tego kroku na moment podejmowania decyzji kadrowych,
powoduje, że każdy z dyrektorów może korzystać tylko i wyłącznie z kompetencji, których granice
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nakłada na niego prawo. W przypadku powołania zespołów, jedna osoba podejmuje decyzje kadrowe
w stosunku do nauczycieli obu szkół. Zaznaczył, że szkołach, o których mowa kilkanaście osób
posiada uprawnienia emerytalne. Wyjaśnił, że w przypadku nauczycieli szkół podstawowych, którzy
posiadają uprawnienia emerytalne, dyrektor szkoły nie może podjąć żadnych formalnych kroków do
tego, aby te osoby z takich uprawnień skorzystały. W sytuacji zespołu, w którym sprawy kadrowe
podejmuje jedna osoba i gdzie występuje konieczność ograniczenia zatrudnienia, wówczas ta osoba
jest w stanie rozważyć pozycję osoby tracącej pracę i osoby, która może przejść na emeryturę.
Uznał, że jest to czynnik, którego nie można pominąć. To argument na to, że w sposób bardziej
łagodny można przejść przez reformę.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony
Narodowej w Wieluniu Małgorzata Jachowicz – Wróblewska o tym jak gimnazja mogą być
równo traktowane świadczą wypowiedzi oraz negatywne opinie , co do tworzenia zespołów. Uznała,
że to stawia na przegranej pozycji. Dodała, że rozumie koleżanki ze szkoły podstawowej, ale tak
naprawdę dla nich to nic nie zmienia, a dla gimnazjów zmienia to dokładanie wszystko. Trudno było
jej się zgodzić z wypowiedzią pani Urwanowicz, że reforma nie musi traktować równo. Zapytała ile
osób 17 lat temu straciło pracę w jej szkole?
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
odpowiedziała, że nie była wtedy dyrektorem w SP nr 4, a w szkole w Kurowie nikt nie stracił pracy.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony
Narodowej w Wieluniu Małgorzata Jachowicz – Wróblewska powiedziała, że chodzi o to, aby
tak to zrobić, aby było najlepiej dla wszystkich.
Radna Honorata Freus – Grzelak odniosła wrażenie, że atmosfera jaka występuje pomiędzy
nauczycielami jest w pewnej mierze spowodowana przez samych dyrektorów. Uważała, że
dyrektorzy powinni wspólnie rozmawiać. Było jej przykro, że nie ma na spotkaniu dyrektor szkoły
podstawowej nr 5. Podkreśliła, że to dyrektor powinien tworzyć odpowiednią atmosferę w szkole.
Zauważyła jakiś podział pomiędzy dyrektorami oraz barierę między dyrektor Jerzyńską a Jachowicz
– Wróblewską.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
odnośnie osób, które uzyskały prawa emerytalne, to prezydent podpisał ustawę o przechodzeniu na
emeryturę. Uważała, że nauczyciele którzy będą mogli odejdą na emeryturę. Zgodziła się z tym, że
powinno być równe traktowanie. Dodała, że nie może być tak, że nauczyciele z gimnazjum mają
gorzej a z podstawówki lepiej.
Radny Robert Duda odnośnie wypowiedzi pana Dąbrowskiego stwierdził, że pod względem
organizacyjnym, ekonomicznym i ludzkim tworzenie zespołu jest bardziej zasadne.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska odniosła się do wypowiedzi dyrektor Jerzyńskiej i powiedziała, że jeżeli
nie będzie podstawy do zaproponowania odejścia nauczycielowi szkoły podstawowej na emeryturę,
to dyrektor szkoły podstawowej, jeżeli nie będzie zespołu, da zatrudnienie temu, który ma
uprawnienia emerytalne od 1 września, ponieważ będzie dużo godzin w szkole podstawowej.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy będzie obowiązywał okres chroniony?
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska powiedziała, że będą godziny więc dyrektor nie będzie proponował
odejścia, tylko da pracę.
7

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
powiedziała, że jest to przywilej a nie obowiązek.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Małgorzata Żuchowska ad vocem dlatego z tego przywileju skorzystają nauczyciele.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy w tej chwili musi być zrobiony zespół? Dodał, że dyskusja
odbywa się na temat reformy, która jest w fazie projektu. Zwrócił uwagę, że występuje duży opór
społeczeństwa i nauczycieli. Powiedział, że niepokoi go to, że jest robione podwójne
przekształcenie. Uważał, że jeśli uprawnieni do emerytury skorzystaliby z tego uprawnienia, to
pomogliby w tej trudnej sytuacji. Stwierdził, że dzieci ze szkoły podstawowej będą zagubione, nie
będą miały swojego budynku.
Radny Marek Mikuś zapytał, czy są zobligowani jakimiś terminami i o 30 listopada?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski powiedział, że złożono wstępną propozycję
burmistrzowi. Dodał, że splot pewnych wydarzeń, pewne decyzje rządu, spowodowało, że jesteśmy
już poza terminami. Stwierdził, że najprawdopodobniej będzie trudno dotrzymać terminu 31 grudnia,
choć nie jest to nie możliwe. Poinformował, że moment powołania zespołu wybiera organ
prowadzący.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Wieluńskich Batalionów Obrony
Narodowej w Wieluniu Małgorzata Jachowicz – Wróblewska odniosła się do wypowiedzi
radnego Lesia i powiedziała, że dzieci po ukończeniu wychowania wczesnoszkolnego otrzymują
nowego wychowawcę. Uważała, że nie będą zmieniani wychowawcy, jeżeli w dalszym ciągu ci
nauczyciele będą pracować. Powołanie zespołów powoduje, że dla wszystkich nauczycieli z obu
szkół daje równe szanse, zmienia się sytuacja dla dyrektorów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
zapytała, jak w nowej strukturze ma wyglądać funkcjonowanie jej szkoły? Czy od 1 września jej
szkoła będzie w budynku na ul. 18 Stycznia?
Radny Robert Duda zapytał o zespół szkół nr 3 w skład, którego weszłaby SP nr 4 i Gimnazjum nr
1?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski powiedział, że jest to możliwe. Liczba
oddziałów wskazuje na to, że w szkole może być dwóch wicedyrektorów. Dodał, że od decyzji
dyrektora będzie zależało, gdzie będzie jego siedziba. Od decyzji dyrektora, zaopiniowanej przez
organ prowadzący szkoły, będzie zależało, kto będzie zajmował stanowiska wicedyrektora szkoły.
Radny Robert Duda zwrócił uwagę, że chodzi o dzieci?
Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie jest dopuszczalne, aby
dzieci musiały się przemieszczać między budynkami. Wskazał, że klasa siódma, a być może i szósta
będzie musiała zafunkcjonować przy ul. 18 Stycznia, by móc korzystać ze specjalistycznych
pracowni. Zaznaczył, że w tej chwili tej decyzji nie można rozstrzygnąć. Powiedział, że przede
wszystkim należy brać pod uwagę dobro dzieci.
Radny Roman Drosiński stwierdził, że dobrze, że ten problem został poruszony i odbywa się
dyskusja. Zaznaczył, że w pobliżu SP nr 4 występuje dużo niebezpieczeństwo ze względu na dojazd
do szkoły. Zapytał, czy brane są pod uwagę dojazdy dzieci do szkół?
8

Dyrektor ZOPO-W w Wieluniu Andrzej Dąbrowski odnośnie SP nr 4 i Gimnazjum nr 1 jako
przyszła 8 letnia szkoła podstawowa z powodzeniem zafunkcjonuje w budynku przy ul. 18 Stycznia.
Powiedział, że nie będzie konieczności dostosowania warunków zatrzymywania się przy szkole
podstawowej nr 4. Odnośnie zatrzymywania się przy ul. Piłsudskiego, to dyrektor szkoły podjęła
wszelkie czynności, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że nie chcą podejmować pochopnych decyzji.
Uczulił, że nie można dla wszystkich w sposób bezbolesny podjąć odpowiedniej decyzji. Zaznaczył,
że jeżeli powstaną zespoły, to chciałby aby zafunkcjonowało to od następnego semestru. Dodał, że
poczekają na przyjazd pani minister.
Radny Robert Duda zapytał, co zmieni ta wizyta?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nic nie zmieni, da większy obraz i możliwości
konsultacyjne w tej kwestii.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
powiedziała, że 15 lat walczy z problemem i o tyle o ile widać, udało jej się poprawić
bezpieczeństwo uczniów. Powiedziała, że jako nauczyciele są gotowi do przeniesienia do budynku w
gimnazjum nr 1. Zwróciła uwagę, że w ich szkole nie ma sali gimnastycznej, parkingu, przez co nie
można w pełni zapewnić bezpieczeństwa dzieciom. Dodała, że obawa wśród nauczycieli jest
spowodowana tym, że od września będą w nowym budynku szkoły, z nowym dyrektorem.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że wielokrotnie na sesjach rady podnosili
głos, że SP nr 4 jest mało atrakcyjną szkołą, ze względu na dojazd do szkoły. Dzięki wykonaniu
progu zwalniającego, uregulowaniu ruchu, wejściu do szkoły od ul. Szkolnej to bezpieczeństwo
wzrosło.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
powiedziała, że nauczyciele z jej szkoły negatywnie zaopiniowani pomysł utworzenia zespołu szkół.
Dodała, że bardzo walczyli, żeby nie było utworzonego zespołu. Przypomniała, że burmistrz
zapowiadał, że kiedy usunięto człon „z oddziałami sportowymi” mówiono, że nie będzie zespołu.
Stwierdziła, że wszystkie te działania poszły na marne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa przypomniał, że w marcu 2015 r. odbyło się spotkanie z radą
pedagogiczną SP nr 2 na temat nazwy szkoły. Dodał, że odbyło się wówczas głosowanie, które
przyjął. Zaznaczył, że nie wymyślił sobie obecnej reformy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
odpowiedziała, że ma tego świadomość. Zaznaczyła, że mówi o odczuciach swoich nauczycieli.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że będzie trzeba dokonywać zmiany obwodu
placówek, uwzględnić ilość nauczycieli w poszczególnych placówkach, odległość szkół od miejsca
zamieszkania dzieci.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
uznała, że dyrektor zespołu będzie musiał mieć ogromne kompetencje przywódcze, żeby scalić dwie
rady pedagogiczne.
Radny Mieczysław Majcher zapewnił, że jako Klub „Przyjazna Gmina” przemyślą, wezmą pod
uwagę wszelkie argumenty i podejmą decyzję. Dodał, że był przeciwny reformie, która wprowadzała
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gimnazja. Stwierdził, że każda nowo wchodząca ekipa rządząca wprowadza reformy, które zwykle
dotykają oświaty. Powiedział, że na chwile obecną gimnazja mają tak dobre wyniki, że przekonał się
że nie powinno się tego zmieniać. Przypomniał, że jako radny poprzedniej kadencji był przeciwny
łączeniu gimnazjów ze szkołami podstawowymi w zespoły. Stwierdził, że dziś odbyło się pierwsze
spotkanie w ramach konsultacji społecznych.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że pierwsze spotkanie było z radami
pedagogicznymi.
Radny Mieczysław Majcher powiedział, że z udziałem radnych dzisiejsze spotkanie jest pierwsze.
Powiedział, że trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Podziękował wiceprzewodniczącemu za
zaproszenie na posiedzenie.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja powiedział, że są po proteście, który odbył się
w sobotę, na którym byli przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów. Powiedział, że wszyscy
są zniesmaczeni proponowaną reformą. Dodał, że zabrakło nauczycieli szkół wiejskich z Gminy
Wieluń. Dodał, że to co usłyszał na proteście może budzić obawy u wszystkich nauczycieli i można
spodziewać się wszystkiego.
Radny Grzegorz Kucharski polityka oświatowa jest polityką wszystkich typów szkół. Wyraził
zadowolenie z faktu, że taka rozmowa odbyła się dziś. Podkreślił, że jest to potrzebne.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu Urszula Urwanowicz
wyraziła nadzieję, że wezmą w tym udział szkoły wiejskie. Podkreśliła, że do szkół uczęszczali
uczniowie z terenów wiejskich, dlatego w tym obciążeniu powinni wziąć udział wszyscy.
Radny Franciszek Dydyna zwrócił uwagę, że przy tamtej reformie szkoła w Rudzie pozostała
praktycznie pusta. Wyraził nadzieje, że tym razem do szkoły będzie przybywać więcej dzieci.
Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
Zbigniew Gajda powiedział, że wszystkie głosy w dzisiejszej dyskusji są ważne. Zwrócił uwagę, że
należy pamiętać o tym, że jeżeli powstaną zespoły, to ten kto będzie nimi zarządzał nie będzie miał
łatwego zadania. Dodał, że będzie to najcięższy okres dla wszystkich dyrektorów. Uznał, że
nauczyciele szkół podstawowych nie poradzą sobie w tej reformie bez doświadczenia nauczycieli
gimnazjów i na odwrót. Zaznaczył, że w przypadku SP nr 4 ilość dzieci pozwala na stworzenie
stanowisk dwóch wicedyrektorów, dzięki czemu będzie mógł być przedstawiciel szkół
podstawowych i gimnazjum. Zaznaczył, że nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum powinni
brać czynny udział w tym procesie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu Jadwiga Jerzyńska
zgodziła się z przedmówcą, że należy się wspierać w całej tej reformie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że protest głównie zgłaszają nauczyciele
gimnazjów, a w przypadku naszej gminy jest odwrotnie.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła informację.
Punkt 4
Zamknięcie posiedzenia komisji.
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Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Zastępca Przewodniczącej komisji
Wojciech Psuja
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