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Protokół  Nr  23/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Inowrocławia 

 odbytego w dniu  15 lutego 2021 r.  
 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Czas z trwania posiedzenia  11.00 do 11.35. 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

przewodnicząca    - Elżbieta Jardanowska, 

członkowie:     - Maria Stępniowska, 

- Waldemar Wąśniewski, 

- Maria Żukowska. 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu. 
 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowi  załącznik nr 1  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.  
 

 

Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem dziennego porządku obrad? 
 

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

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 22 z 23 listopada 2020 r. Komisji Oświaty i Kultury. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r. 

5. Formy wsparcia dla ucznia z trudnościami dydaktycznymi w przygotowaniu do 

egzaminu po klasie 8 szkoły podstawowej. 

6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r. 

7. Sprawy wymagające opinii Komisji (zaopiniowanie projektu uchwały). 

8. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 22 Komisji Oświaty i Kultury. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 22 z 23 listopada 2020 r.? 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 
 

Ad 4.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r. 

(załącznik nr 2) 
 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Przedstawiła sprawozdanie. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusje. Czy są pytania do Pani Naczelnik? Poinformowała nas Pani, że 

to sprawozdanie poszło do poszczególnych organów, związków itd. Czy znana jest 

opinia tych instytucji czy jeszcze nie ma tej opinii?   

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Nie. To jest tylko dla informacji.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Przystępujemy do głosowania. 

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? 
 

Głosowanie:   za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 

 

Ad 5. Formy wsparcia dla ucznia z trudnościami dydaktycznymi  

w przygotowaniu do egzaminie po klasie 8 szkoły podstawowej.  

(załącznik nr 3) 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Kiedy analizowaliśmy wyniki egzaminów po klasie 8, Pan Radny Wąśniewski zadał 

pytanie Pani Naczelnik czy my jako Komisja możemy w jakiś sposób wesprzeć 

działania szkół w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów. Był to problem, 

który uzgodniliśmy wtedy z Panią Naczelnik, że stanie się on przedmiotem 

spotkania. Stąd właśnie ten temat w punkcie 5. Myślę, że po wysłuchaniu tego 

materiału zaproszę państwa do dyskusji, odniesiemy się do tego  

i zobaczymy czy istnieje jakaś potrzeba tego wsparcia. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Przedstawiła materiał.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Tradycyjnie nas Pani nie zawiodła i materiał jest bardzo obszerny, bogaty, 

szczegółowy i pokazujący całe spektrum działań naszych szkół i słusznie Pani  

zauważyła jest to głównie w kompetencji Kuratorium te formy wsparcia a naszym 

jest ich  finansowanie. Na początku zostały przedstawione wszystkie wsparcia dla 
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uczniów z trudnościami, które w naszym mieście funkcjonują, jest ich bardzo 

bogaty wachlarz z czego jako Przewodnicząca Komisji jestem bardzo dumna  

i bardzo dziękuję, że pilnuje Pani żeby były fundusze i żeby to się działo. Pierwsze 

moje pytanie: czy któreś z tych zajęć specjalistycznych w punkcie od 1 do 7 udało 

się szkołom prowadzić w okresie pandemii? Nasze Miasto bardzo na te zajęcia 

postawiło i bardzo słusznie, ponieważ wynik egzaminu po klasie 8 nas wszystkich 

zaskoczył, on był naprawdę porządny we wszystkich dziedzinach. Wreszcie 

pokazały się też szkoły, których dotąd nie widzieliśmy w rankingu tych dobrze 

rokujących. W materiale jest jeszcze o tym próbnym egzaminie i mam nadzieję, że 

on w tym roku również się odbył. Tak jak Pani pisze wszyscy zostali zapoznani  

z procedurami egzaminacyjnymi. Ciekawa jest również końcówka tego 

opracowania, w której Pani pisze o tym, że przyczyny niepowodzeń uczniów są 

bardzo różne i nie zawsze zależą one ani od Kuratorium ani od Urzędu Miasta, ale 

czasami wynikają z przyczyn takich rodzinno – domowych. Zapoznałam się z tym, 

że najlepsza pomoc jest wtedy kiedy dziecko może pod okiem kogoś 

doświadczonego przebywać w świetlicy i dodatkowe zajęcia realizować bądź 

odrabiać zadania domowe. Czy Pani zdaniem po rozmowach  

z dyrektorami na terenie naszego miasta tych zajęć dodatkowych, świetlicowych, 

dla tych uczniów z trudnościami jest wystarczająca ilość? Czy powinniśmy 

wnioskować o zwiększenie ilości tych godzin?  

 

Waldemar Wąśniewski – radny RMI: 

Jako Radny, Nauczyciel i Rodzic ósmoklasisty nie mogę nie zauważyć wysiłków 

szkół, Nauczycieli i Dyrektorów by wesprzeć uczniów w tym dramatycznie trudnym 

okresie. Do tej przeładowanej podstawy programowej doszła pandemia i nauczanie 

zdalne, które jest naprawę ciężkie dla uczniów i dla nauczycieli również. Ze 

smutkiem muszę stwierdzić, że skutkiem pandemii w przyszłości będzie koniecznie 

potrzebna pomoc psychologiczna dla dzieci.  

 

Maria Żukowska – radna RMI: 

Zapewniam państwa, że my jako Dyrektorzy a przede wszystkim Nauczyciele 

zobowiązani są do systematycznego udzielania pomocy psychologiczno – 

pedadogicznej, szczegółowo prowadzimy nie tylko diagnozę ale kontaktujemy się  

z rodzinami gdzie takie problemy występowały i pojawiały się, został nałożony  

obowiązek w stosunku do wszystkich Wychowawców, Nauczycieli i Dyrektorów, 

więc zapewniam państwa, że nie ma takiej możliwości, żeby dziecko z tymi 

problemami psychologicznymi pozostało samo, ponieważ nasze spotkania on-line 

też  skierowane są dla rodziców. Średnio raz w miesiącu raportujemy to wszystko  

do Kuratorium Oświaty, więc myślę, że Pani Naczelnik gdyby były  jakieś 

problemy to miałaby jakiś sygnał, że potrzebujemy wsparcia w postaci godzin a tak 

musimy na podstawie tego co zapewniają Nauczyciele i Pedagodzy monitorować  

i diagnozować, więc myślę, że my jako Radni możemy być spokojni, że Dyrektorzy  

z tego obowiązku się wywiązują. Nie mają innej możliwości. Są to rygorystyczne 

wymagania ze strony kuratorium, że musimy to szczegółowo pilotować  

i diagnozować. 
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Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czy ma Pani pomoc w zakresie realizacji wymienionych zadań?  

 

Maria Żukowska – radna RMI: 

Nauczyciel to misja. Za tym co nałożono na nas nie idą żadne pieniądze. To nie jest 

tak, że organy prowadzące dostały środki finansowe na pomoc psychologiczną  

i pedagogiczną związane z pandemią. To co dostajemy od organów i to co 

podkreśliła Pani Naczelnik to jest ogromne serce i ukłon do Pana Prezydenta, do 

Pani Naczelnik jak i w mojej gminie do Pana Burmistrza. Za wymaganiami nie 

poszły pieniądze. Zostało nam dane zadanie, które musimy wykonać. Poza tym co 

otrzymaliśmy jakieś dodatkowe godziny tj. zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, 

terapia pedagogiczna, to co organ nam sfinansował to jest poza subwencją  

a pozostałe zadania wynikają z wymiaru 40- godzinnego ustawowego czasu pracy.   

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Proszę Panią Naczelnik o odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Bardzo dziękuję pani Radnej Marii Żukowskiej za miłe słowa. Kuratorium nas 

kontroluje czy dajemy dużo godzin na pomoc psychologiczno – pedagogiczną, za 

tym idą niestety środki finansowe.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czy typowe zajęcia dało się w jakiś sposób w covidzie realizować? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Z tego co wiem od Dyrektorów szkół to tak były realizowane, bo nawet dzieci 

niepełnosprawne mogły przychodzić. Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego 

normalnie realizuje zajęcia. Nasze dzieci również uczęszczały, na niektóre zajęcia, 

bo dzieci niepełnosprawne mogą przychodzić. Także nasi Dyrektorzy starają się 

wspomóc te dzieci. Klasy od 1 do 3 chodzą do szkoły, oczywiście świetlice  

i biblioteki są czynne. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czy Pani zdaniem to co robicie, to co robimy, to na co pieniądze idą z Urzędu jest 

wystarczające? Czy chciałaby Pani od nas czegoś więcej na bazie rozmów  

z Dyrektorami? Czy o coś Pani wnioskowała?  

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej. Dyrektorzy czasami wnioskują o jeszcze 

większą ilość godzin, ale myślę, że nie jest tak źle tak jak Pani Maria zaznaczyła. 

Myślę, że na razie wystarczy nam. Zobaczymy, budżet mamy trochę mniejszy  

o 5 mln w stosunku do ubiegłego roku, ale mam nadzieję, że na pewne rzeczy  

p. Skarbnik nam dołoży. Tak na to liczę, bo nie może zabraknąć mi na 

wynagrodzenia a mamy teraz małe dziury.   
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Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Pani Naczelnik tak jak kiedyś brakowało kiedyś pieniędzy na np. półkolonie, 

napisaliśmy wniosek i dostała Pani te pieniądze, więc gdyby była taka sytuacja, że 

widziałaby Pani jakąś potrzebę to proszę na nas to przerzucić i my spróbujemy taki 

wniosek sformułować i jako Komisja Panią wesprzemy. Na pewno będziemy się 

starali Miastu i tym dzieciom pomóc a na razie z tego co Pani mówi, te środki są 

wystarczające. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Na tą chwilę tak, zobaczymy co będzie dalej.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Bardzo dziękuję Pani Naczelnik za taką obszerną wypowiedź. Jest nam bardzo miło  

i jesteśmy szczęśliwi, że tak to wszystko się układa, że nie ma jakichś tragicznych 

sytuacji gdzie musielibyśmy interweniować. A teraz do Pana Waldemara 

Wąśniewskiego. Czy miał Pan jakieś wątpliwości co do wypowiedzi Pani 

Naczelnik? Czy chciałby Pan o coś dopytać? 

 

Waldemar Wąśniewski – radny RMI: 

Nie, nie. Jestem usatysfakcjonowany.  

 

Ad 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Brak dyskusji.  
 

Ad 7. Sprawy wymagające opinii Komisji (zaopiniowanie projektu uchwały). 

 

Nie było. 
 

Ad 8.  Sprawy bieżące. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

W tym punkcie żadnych spraw nie było. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie 

dzisiejszej Komisji. 

 

Przewodnicząca 

Komisji Oświaty i Kultury 

 

Elżbieta Jardanowska 

 
Protokółowała 

 

Monika Kozioł  

 


