BRM.0012.9.2.2019
Protokół Nr 4/2019
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytego w dniu 19 lutego 2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu ·przy
ul. Szarych Szeregów 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------Czas z trwania posiedzenia 11.00-12.15.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
przewodnicząca
- Elżbieta Jardanowska,
zastępca przewodniczącej
- Maria Stępniowska,
członkowie:
- Waldemar Wąśniewski,
- Maria Żukowska.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu,
2. Hanna Pietrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
3. Janusz Bartoszewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2,
4. Iwona Szaro – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4,
5. Ireneusz Zieliński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5,
6. Małgorzata Bawolska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6,
7. Paweł Błaszak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8,
8. Maria Lipińska-Ankiel – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9,
9. Beata Świtalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10,
10. Ryszard Klimaszewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11,
11. Rafał Pierzchalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14,
12. Wojciech Helak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16,
13. Alicja Mielcarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do
protokołu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Pani Elżbieta Jardanowska –
Przewodnicząca Komisji, która na podstawie listy obecności stwierdziła,
że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu
Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Cieszę się, że przybyli Państwo tak licznie na dzisiejsze posiedzenie Komisji.
Raduje mnie to, że temat, który Państwu przedstawiłam na poprzednim
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posiedzeniu Komisji znalazł takie zainteresowanie. Powiem szczerze, że liczyłam
głównie na obecność dyrektorów przekształconych gimnazjów, dlatego, że temat
dzisiejszy jest jakby nowy tematem dla nich, nową formą zaopiekowania się
dziećmi. Liczę na to, że to, co dziś przekażemy Państwu w jakikolwiek sposób
przyda się do dalszej Waszej pracy.
Witam wszystkich Państwa.
Ad 2. Przyjęcie porządek dziennego posiedzenia.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przejęciem porządku dziennego obrad?
głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Przyjęcie protokołu nr 3 Komisji Oświaty i Kultury.
Informacja na temat wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli.
Sprawozdanie z wypoczynku zimowego 2019. Oferty i formy wypoczynku
zimowego kierowane do ucznia i ich finansowanie przez organ prowadzący.
Wizyta w Szkole Podstawowej nr 4.
6. Sprawy wymagające opinii Komisji.
7. Sprawy bieżące.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 3 Komisji Oświaty i Kultury.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 3 z 29 stycznia 2019 r.?
głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Ad 4. Informacja na temat wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła „Informacja na temat wysokości średniego
nauczycieli”, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

wynagrodzenia

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionej informacji pt.:
„Informacja na temat wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli”?
głosowanie:

za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.
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Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn,
zm.), Komisja Oświaty i Kultury podjęła uchwałę nr 2/2019 o przyjęciu
„Informacji na temat wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli”.
Ad 5. Sprawozdanie z wypoczynku zimowego 2019. Oferty i formy
wypoczynku zimowego kierowane do ucznia i ich finansowanie przez organ
prowadzący – załącznik nr 4 do protokołu.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
W okresie ferii zimowych organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z naszego miasta było 9 szkół podstawowych, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Biblioteka Miejska. Działania te wsparły także kluby osiedlowe Kujawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rondo”, „Przydomek” i „Kopernik”. W tegorocznej
akcji „Zima” brały udział również organizacje pozarządowe.
W budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2019 na realizację zimowego
i letniego wypoczynku zaplanowano kwotę 300 000,00 złotych. Tegoroczna akcja
„Zima 2019” kosztowała około 146 000,00 złotych. Środki te zostały przeznaczone
na organizację pobytu dzieci na półkoloniach i zajęciach świetlicowych w szkołach
oraz wyjazdy na obozy rekreacyjno-sportowe, a także pokrycie kosztów wycieczek
oraz zakupu drobnych nagród, upominków, słodyczy, biletów wstępu i biletów
autobusowych. Część środków została przeznaczona na wynagrodzenia
kierowników i opiekunów półkolonii i obozów.
Wyżej wymieniona kwota objęła także wsparcie finansowe, jakie otrzymały
organizacje pozarządowe uczestniczące w organizacji wypoczynku zimowego, z
którego skorzystało 160 dzieci. Kwota dotacji dla wszystkich organizacji
pozarządowych wyniosła łącznie 20 260,00 złotych, a otrzymały ją następujące
organizacje:
- Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” - obóz sportowo-rekreacyjny karate dla
36 dzieci,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - obóz sportowy siatkówki dziewcząt dla 28
dzieci,
- ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski - zimowisko w Starej Morawie dla 30 dzieci,
- ZHR Okręg Kujawsko-Pomorski - zimowisko w Białym Dunajcu dla 20 osób,
- Klub Sportowy „Cuiavia” - stacjonarny obóz sportowy dla dzieci i młodzieży dla
34 osób,
- Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” - obóz zimowy w Szklarskiej Porębie dla
12 dzieci,
Na obozy sportowo-rekreacyjne wyjechało 82 uczniów szkół podstawowych
naszego miasta, a w półkoloniach i zajęciach świetlicowych uczestniczyło 570
uczniów. Półkolonie i zajęcia świetlicowe w szkołach oraz obozy wyjazdowe
prowadziło 9 kierowników oraz 56 opiekunów grup.
Akcja „Zima 2019” nie była prowadzona w Szkole Podstawowej nr 6, 10 i 16.
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Placówki realizujące formy półkolonijne, przygotowały dla dzieci biorących
w nich udział szereg ciekawych propozycji. Były to m. in. zajęcia sportowe, z
zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki (spotkania ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną
czy Policją), wizyta w II Pułku Inżynieryjnym, zajęcia na krytej pływalni, zajęcia
plastyczne, zabawy i konkursy, wyjazd do Jumping Place i Muzeum Mydła i
Brudu w Bydgoszczy, Teatru „Baj Pomorski”, Muzeum Toruńskiego Piernika i
Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, wyjście do McDonalda, kina,
kręgielni, Centrum Zabaw dla Dzieci „Frajda”, Centrum Zabaw Kreatywnego
Rozwoju, Parku Trampolin „Hopsa”. Nie mniej atrakcji zapewniono uczestnikom
obozów wyjazdowych. Dzieci pod opieką wykwalifikowanych instruktorów
uczyły się jeździć na nartach i snowboardzie, uczestniczyły w kuligach i
ogniskach, brały też udział w zabawach na śniegu.
Do organizacji wypoczynku letniego włączyły się także kluby osiedlowe
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rondo”, „Przydomek” i „Kopernik”.
Ciekawe imprezy, gry i zabawy oraz zorganizowane wycieczki wzbogaciły całość
oferty zimowego wypoczynku.
Ośrodek Sportu i Rekreacji, w trakcie dwutygodniowego zimowego
wypoczynku, udostępnił administrowaną przez siebie bazę miłośnikom gier
zespołowych i dyscyplin indywidualnych, aby w ramach „Aktywnych Ferii
z OSiR 2019” mogli uczestniczyć w rozgrywkach i turniejach. Wśród imprez
zorganizowanych podczas ferii znalazły się m. in.: turnieje koszykówki, nauka
jazdy na łyżwach, rewia na lodzie, turnieje tenisa stołowego, kuligi, zajęcia
pięściarskie, turnieje tenisa ziemnego, piłki siatkowej, piłki nożnej, pływania,
zawody wspinaczkowe. W ww. imprezach wzięło udział łącznie 1030 osób.
Zwycięzcy turniejów otrzymali puchary, statuetki oraz dyplomy, a najlepszych
zawodników uhonorowano indywidualnymi nagrodami rzeczowymi. Wszystkim
uczestnikom imprez zapewniono też słodki poczęstunek.
Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku, podczas ferii
wprowadzona została zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia atrakcyjna
oferta cenowa dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na usługi
inowrocławskich krytych basenów..
W bieżącym roku ferie zimowe w Bibliotece Miejskiej zorganizowane
zostały pod wspólnym hasłem „Zimowe szaleństwa książkowych wyjadaczy”.
Zajęcia odbywały się w placówkach dziecięcych oraz ogólnodostępnych,
w których duży procent czytelników stanowią dzieci.
Zajęcia prowadzono we wtorki i piątki. W pozostałe dni tygodnia dzieci
miały możliwość bezpłatnego surfowania po Internecie, korzystania z gier
komputerowych i edukacyjnych.
W ramach tegorocznego programu na zajęciach organizowano takie formy
jak: głośne czytanie wierszy, wykonywanie ilustracji do przeczytanych tekstów,
quizy i rebusy czytelnicze, zabawy plastyczne „przez dziurkę od klucza” oparte
o znane teksty literackie, krzyżówki, łamigłówki, zabawy słowne, zagadki
z niespodziankami, inscenizacje tekstu literackiego na przykładzie wierszy dla
dzieci, zabawy ruchowe, aktywizujące i integrujące dzieci, zajęcia z animacji
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twórczej, turnieje zespołowe, gry muzyczne, zajęcia manualne, kalambury i gry
planszowe.
W trakcie ferii zimowych we wszystkich filiach bibliotecznych
zorganizowano łącznie 30 różnorodnych zajęć, w których uczestniczyło 184 dzieci.
Ponadto 454 dzieci skorzystało z możliwości bezpłatnego surfowania po
Internecie, gier komputerowych i edukacyjnych.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Temat ten jest moim konikiem, ponieważ na dyżurach słyszę, ile energii wkładają
rodzice w to, żeby zagospodarować dzieciom te dziewięć tygodni wolnego. To nie
jest łatwa sprawa i dlatego wspólnie z panią Naczelnik zastanawiałyśmy się nad
tym, jak zachęcić dyrektorów aby każda szkoła dysponowała jakąś ofertą.
Chylę czoła przed szkołami, które taką propozycję kierują do dziecka i rodzica
od lat.
Proszę Państwa, czytając ten materiał, ucieszyłam się, że oprócz nas nauczycieli do
tych form włączyły się kluby osiedlowe i organizacje pozarządowe. Z tego
wypoczynku skorzystało 812 dzieci. To bardzo duża liczba. Zaznaczam, że nie
podałam dzieci korzystających z OSiR-u i Biblioteki Miejskiej.
Dziękuje również Państwu dyrektorom, dlatego, że ilość placówek, jakie włączyły
się do organizacji wypoczynku dla dzieci była w tym roku o wiele większa.
Chciałabym, żeby jak najwięcej placówek włączało się z roku na rok do
organizacji wypoczynku dla dzieci. To nie jest istotne, żeby organizować jakieś
wielkie przedsięwzięcia, ale ważne jest, że dziecko ma opiekę i wsparcie od nas
oraz od Miasta. Można powiedzieć, że Miasto nie zostawia ich na okres
wypoczynku bez pomocy. Takie zajęcia są nie tylko formą rozrywki
i wypoczynku, ale uczą i przygotowują do różnych sytuacji. Mam tu na myśli
m.in.: pierwszą pomoc, spotkania ze Strażą Miejską, z Policją i Strażą Pożarną.
Dlatego wszystkim, którzy się w to zaangażowali bardzo, bardzo dziękuję.
Nie będę ukrywała, że tuzem w tej dziedzinie jest Szkoła Podstawowa nr 4 i to nie
tylko w zakresie tego roku, ale od lat organizująca półkolonie zimowe i letnie.
One odbywają się w trzech formach. Jedną z form jest stacjonarna, którą prowadzi
pani Paulina Gawarecka, druga forma wyjazdową prowadzi pan Piotr Burzyński i
jest jeszcze jedna forma – sportowa. Na pewno nie w każdej szkole
są takie warunki i nie każda szkoła ma takie zapotrzebowanie, to jest oczywista
sprawa. Jest Szkoła Podstawowa nr 10, która próbuje się ze swoją ofertą przebić na
rynek i wręcz nie ma chętnych. Ja jednak zachęcam do organizowania takich form
wypoczynku i dziękuję, że Państwo wyszliście naprzeciw oczekiwaniom i że udało
się takiej dużej ilość dzieci zorganizować zajęcia w czasie ferii.
Pomyślałam, żeby zaprosić na dzisiejsze posiedzenie Państwa, którzy organizują te
zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4, żeby powiedzieli, jak to się dzieje, że jest tyle
chętnych dzieci jak to robią, że tyle się dzieje i jak to wygląda.
Paulina Gawarecka – Szkoła Podstawowa nr 4:
Przez wiele, wiele lat prowadzimy te półkolonie. Przed zorganizowaniem
pierwszych półkolonii przeprowadziliśmy ankietę dla rodziców, która miała na
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celu zapoznanie się z oczekiwaniami rodziców, czyli, w jakiej formie rodzice
chcieliby, aby dzieci ten wypoczynek spędziły. Z ankiety wynikało, że rodzice
chcieliby, aby ich dzieci spędziły u nas wypoczynek w formie sportowej, o której
za chwilę powiemy oraz formę wyjazdową, ponieważ uznali, że dzieci przebywają
przez cały rok szkolny na terenie szkoły i chcieli, żeby była to inna forma
wypoczynku, która spowoduje, że dzieci będą chętniej przychodziły do szkoły, a
półkolonie nie będą się im kojarzyły z rokiem szkolnym.
Od tego czasu ankietę przeprowadzamy, co roku po każdych półkoloniach letnich i
zimowych. Ma to na celu udoskonalania półkolonii w następnym roku, zgodnie z
sugestiami i oczekiwaniami rodziców.
Jeśli chodzi o organizację grup w naszej szkole, to proponujemy trzy grupy. Ja
w tej chwili zajmę się półkoloniami, a kolega później omówi obozy wyjazdowe.
Proponujemy półkolonie sportowe i wyjazdowe. Półkolonie sportowe polegają na
tym, że proponujemy gry i zabawy na sali gimnastycznej, basen, lodowisko
i różnego rodzaju zajęcia sportowe. Mamy w szkole pasjonatów sportu.
Nauczyciele, w-f, którzy prowadzą te zajęcia mają swoja dziedzinę, którą lubią, to
m.in.: koszykówka, siatkówka, piłka nożna itd. Każde dziecko ma prawo wyboru.
Zajęcia odbywają się dla chłopców i dziewcząt i można zapisać się do grupy, jakiej
się chce.
Natomiast półkolonie wyjazdowe wiążą się z codziennymi wyjazdami na
wycieczki do atrakcyjnych miejsc w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu itd., gdzie
zwiedzamy muzea, teatry, kina, parki rozrywki itp.
Możemy się pochwalić licznymi grupami, bo w latach 2016, 2017 i 2018
w półkoloniach brało udział 285 uczestników plus obozy wyjazdowe. Dodam
jeszcze, że podczas kontroli, nasze półkolonie orzeknięto największymi
w województwie kujawsko-pomorskim.
My przyjmiemy wszystkie dzieci. Jeśli Państwo nie będziecie mogli z jakiś
przyczyn zorganizować półkolonii, to my chętnie dzieci przejmiemy.
Jeśli chodzi o zapisy na półkolonie, to w naszej Szkole prowadzi to świetlica
szkolna. Podczas zapisów uczniowie są przydzielani do odpowiednich grup
wiekowych. Staramy się tak dopasować, żeby dzieci z jednej klasy były w jednej
grupie. Każda z grup, zgodnie z wytycznymi liczy 15 uczestników. Podczas zapisu
dziecka przez rodzica zostaje wydana karta kwalifikacyjna wypoczynku, jest ona
zgodna z wytycznymi.
Jeśli o chodzi o harmonogram, jest on tworzony w oparciu o liczbę dzieci i
dostępne środki finansowe. U nas, przy tak dużej liczbie chętnych następuje
podział na małe grupy i tak zwane duże grupy autokarowe, czyli mamy 15 grup
wyjazdowych, w każdej z tych grup po 15 osób plus dzielimy te dzieci na małe
grupy wyjazdowe. Czyli mamy 15 grup wyjazdowych plus 4 grupy sportowe.
Atrakcje dla każdego uczestnika półkolonii są identyczne, ale realizowane są
w innym terminie półkolonii. Zapewniany jest również posiłek dla każdego
uczestnika półkolonii, tj. śniadanie i obiad oraz szwedzki stół z owocami, który
jest dostępny cały dzień na holu szkoły, a także nieograniczony dostęp do wody
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mineralnej, a także dla każdego słodka przekąska. Natomiast na zakończenie
półkolonii każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowe zdjęcie i słodką niespodziankę.
To tak w skrócie Państwu przedstawiłam, jeśli będą pytania, to chętnie odpowiem.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję Pani i proszę o kilka słów pana Piotra Burzyńskiego.
Piotr Burzyński – Szkoła Podstawowa nr 4:
Tak jak powiedziała koleżanka, od jedenastu lat półkolonie i obozy wyjazdowe są
organizowane są w czasie ferii zimowych i letnich.
W obozach wyjazdowych zimowych, średnio uczestniczy 50-70 dzieci, natomiast
w obozach letnich uczestniczy pomiędzy 90-110 dzieci. Obozy zimowe odbywają
się w jednej miejscowości, w Poroninie niedaleko Zakopanego. Uczą i doskonalą
techniki jazdy na nartach i snowboardzie. Oprócz nauki jazdy i doskonalenia,
uczestnicy obozów zwiedzają i poznają lokalne zabytki oraz pobliskie
miejscowości. Natomiast obozy letnie organizowane są nad morzem lub w górach.
Co roku jest zmieniana baza wypoczynkowa. Każda baza musi mieć akceptację
Kuratora.
W czasie wypoczynku letniego, oprócz tego, że dzieci korzystają z obiektów
sportowych oraz kąpieli słonecznych i morskich, uczestniczą w wycieczkach, które
odbywają się, co drugi dzień. Natomiast w górach podobnie, wycieczki odbywają
się, co drugi dzień, a dzieci korzystają z kąpieli słonecznych i na basenach.
Dzieci dobierane są wiekowo. Również, tak jak na półkoloniach są
przeprowadzane kontrole, które do tej pory nie miały żadnych zastrzeżeń.
Tak w skrócie przedstawiłem Państwu sytuację. Jeśli będą pytania, chętnie
odpowiem.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję za przedstawione informacje, czy macie Państwo pytania?
Maria Żukowska – członek Komisji:
Czy rodzice ponoszą koszty obozów i półkolonii?
Piotr Burzyński – Szkoła Podstawowa nr 4:
Tak, zarówno na obozy jak i na półkolonie rodzice ponoszą częściową opłatę.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Obie formy wypoczynku są dotowane przez Miasto.
Chciałabym również zapytać Państwa, czy macie Państwo jakieś problemy, czy to,
co daje Miasto, to wystarcza? A jeśli jest dobrze, to też chcielibyśmy usłyszeć, że
jest dobrze.
Rafał Pierzchalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zygmunta
Wilkońskiego w Inowrocławiu:
Na dzień dzisiejszy budynek mojej Szkoły nie jest w stanie uzyskać zezwolenia ze
Straży Pożarnej na organizację formy wypoczynku w omówionych tu wymiarach.
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Halina Pietrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Wojciecha
w Inowrocławiu:
W mojej Szkole jest zupełnie podobna sytuacja, ale w tej chwili nie ma środków,
żeby to zmienić. Jednak od kilku lat organizowane są zajęcia świetlicowe.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję wszystkim Państwu za wypowiedzi. Każdy z dyrektorów stara się, żeby
cokolwiek dla dzieci robić w czasie ferii i wakacji letnich. W miarę możliwości
organizowane są obozy, półkolonie i zajęcia świetlicowe.
Nie ma więcej pytań, w związku z tym przechodzimy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
głosowanie:

za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn,
zm.), Komisja Oświaty i Kultury podjęła uchwałę nr 3/2019 o przyjęciu
„Sprawozdania z wypoczynku zimowego 2019. Oferty i formy wypoczynku
zimowego kierowane do ucznia i ich finansowanie przez organ prowadzący”.
Ad 6. Sprawy wymagające opinii Komisji (zaopiniowanie projektów uchwał).
1 projekt uchwały
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, a także określenia granic
ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 r. – załącznik nr 5 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
głosowanie:

za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn,
zm.), Komisja Oświaty i Kultury podjęła uchwałę nr 4/2019 o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, a także określenia granic
ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 r.
2 projekt uchwały
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Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Miasto Inowrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych – załącznik nr 6 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
głosowanie:

za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn,
zm.), Komisja Oświaty i Kultury podjęła uchwałę nr 5/2019 o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Miasto Inowrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
3 projekt uchwały
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia
nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
– załącznik nr 7 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
głosowanie:

za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta
Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn,
zm.), Komisja Oświaty i Kultury podjęła uchwałę nr 6/2019 o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2019 r. planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności
i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
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Ad 7. Sprawy bieżące.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Na koniec, proszę panią Dyrektor Iwonę Szaro o kilka słów o Szkole.
Iwona Szaro – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego:
W Szkole Podstawowej nr 4 pracuję od przeszło dwudziestu lat. Najpierw byłam
nauczyciele, następnie 12 lat byłam zastępcą Dyrektora, natomiast od ubiegłego
roku pełnie funkcję Dyrektora tej Szkoły. Jest to bardzo duże wyzwanie po moich
znamienitych poprzednikach.
Naszym patronem jest Janusz Kusociński i nie ukrywam, że te wszystkie Jego
osobowościowe cechy charakteru wyznaczają pewien kierunek. Natomiast ja
jestem humanistą i zależy mi na tym, żeby w tym kierunku pójść. Jestem osobą
otwartą, lubię ludzi i jestem czasami niepopraną optymistką, to też wyznacza jakiś
styl zarządzania, chociaż umiejętności i kompetencje organizacyjno-techniczne
nabywam cały czas.
Szkoła jest duża, bo liczy 840 uczniów, 67 nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi.
Moja taka refleksja, żeby oświata była finansowana przez Rząd tak jak to powinno
być, to na pewno byłoby bardziej motywujące do pracy. Mam bardzo dobrą kadrę,
mam dość dobrze wyposażaną Szkołę, co jest zasługą moich poprzedników. Mamy
chętnych nauczycieli, którzy pracują poza swoimi godzinami pracy. Mamy
projekty szkolne, do których włączają się wszyscy nauczyciele, administracja i
obsługa oraz rodzice, co jest bardzo ważne. Ogólnie bardzo dobrze się
współpracuje. To tyle, co chciałam powiedzieć.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie Komisji i dyrektorów pozostałych szkół.
Życzę udanej współpracy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie
dzisiejszej Komisji.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury
Elżbieta Jardanowska
Protokółowała
Maria Legwińska

