
 

BRM.0012.8.10.2022 

 

Protokół Nr 41/2022 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego w dniu  22 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 

aleja Ratuszowa 36. 

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

Czas z trwania posiedzenia  12.30 do 13.00. 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

przewodnicząca    - Elżbieta Jardanowska, 

członkowie:     - Maria Stępniowska, 

- Waldemar Wąśniewski, 

- Maria Żukowska. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła: 

1. Pani Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu, 

2. Pani Lidia Stolarska – Radna RMI. 
 

Listę obecności członków Komisji 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 ustalonego składu Komisji 

wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  
 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Nie było.  
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów nr 39/2022 z 25.07.2022 r. i nr 40/2022 z 1.08.2022 r. 

Komisji Oświaty  i Kultury. 

4. Analiza wyników egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej.  

5. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

6. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołów nr 39/2022 z 25.07.2022 r. i nr 40/2022 z 1.08.2022 r. 

Komisji Oświaty i Kultury. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 39/2022 z 25.07.2022 r.? 

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

 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 40/2022 z 1.08.2022 r.? 

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

 

Ad 4. Analiza wyników egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej  – stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Przedstawiła materiał.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Na początek chciałabym zapytać czy były przypadki egzaminu w drugim terminie na 

terenie naszego Miasta? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Tak, w szkole integracyjnej.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czy to była duża liczba dzieci? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Nie, jedno dziecko. Dziewczynka, która bardzo dobrze się uczy, ale zachorowała.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Dziękuję. Drugie pytanie, czy wśród uczniów, którzy przystąpili do egzaminu byli 

uczniowie zwolnieni, czyli finaliści i laureaci? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Tak, też mieliśmy. Tych laureatów było chyba ośmioro, ale muszę to sprawdzić.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Pani Naczelnik czy z tej liczby 806, którą Pani podaje w tabeli odjęci są laureaci  

i zwolnieni? 
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Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Chyba tak. To też jeszcze sprawdzę.   

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

To ja bym poprosiła o tą informację. Pani Naczelnik, ja uważam, że wyniki są nawet 

nieco więcej niż dobre patrząc na tą sytuację, w którą nas wpuszcza rząd, że 

uczniowie, którzy mają ponad 100 punktów nie mogą znaleźć dla siebie miejsca  

w liceach. To jest naprawdę karygodne. Pozwoliłam sobie nieco inne zestawienie 

zrobić, 5 spośród 11 szkół ma średnią taką, jak krajowa bądź wyższą z języka 

polskiego. To jest bardzo dużo na 11 szkół. I z matematyki 4 szkoły mają wyższe 

średnie niż średnia krajowa. Natomiast pozostałe szkoły nie odstają jakoś mocno od 

tych średnich krajowych. A jeszcze lepiej ta sytuacja wygląda, jeżeli weźmiemy pod 

uwagę województwo, bo nie dosyć, że 7 szkół jest lepszych z języka polskiego to, aż 

9 szkół jest lepszych z matematyki. I bardzo dobry wynik z języka angielskiego, 

gdzie średnia krajowa jest 67% to, aż 8 szkół napisało lepiej niż średnia krajowa na 

11. Natomiast lepszy wynik od wojewódzkiego uzyskało, aż 9 szkół.  

 

Maria Żukowska – Członek Komisji: 

Chciałam tylko dodać, bo tak bardziej sprawiedliwiej pochyliłam się i oceniła ten 

egzamin w staninach, bo to już jest może bardziej specjalistyczna ocena tego 

egzaminu i rzeczywiście to się potwierdza, że Szkoły nr 8 i 10 w tych staninach 

osiągnęły wynik powyżej średniej, więc jest to dla mnie taki „szacun” to tych 

wyników. Patrząc na analizę staninową zwróciłam uwagę, że najsłabiej wypadły SP 2 

i SP 1.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

SP 1 nie pisało egzaminu.  

 

Maria Żukowska – Członek Komisji: 

Tak. I integracyjna. Integracyjna, choroby przewlekłe też rzutują na pewno na 

uczniów jakich mamy. Natomiast mimo wszystko, jeśli chodzi o SP 2 to i tak 

uważam, że środowisko, z którego uczeń wywodzi się ma duży wpływ na to co mają. 

To nie jest tak, że tamci Nauczyciele inaczej pracują,  albo nie chce im się pracować. 

Myślę, że środowisko ma tutaj duży wpływ. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Kto wie, czy nie będą mieć tego programu naprawczego. 

 

Maria Żukowska – Członek Komisji: 

Będą mogli pisać program naprawczy. Natomiast, jeżeli chodzi o SP 8 i SP 10 to 

rzeczywiście mamy wysokie wyniki. To jest zadawalające. Także wielkie gratulacje 

dla Szkół nr 8 i 10. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Dziękuję bardzo, przekażę Dyrektorom.  
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Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Pani Naczelnik podsumowując tą analizę, gratuluję wszystkim Dyrektorom. Proszę 

im przekazać, bo to były ciężkie czasy na taką pracę. I niezależnie od tego czy ta 

szkoła ma tak znakomity wynik czy słabszy to na pewno Nauczyciele starali się 

pomimo takich ciężkich czasów. Bardzo serdecznie gratuluje Szkole nr 10. Szkoła 

już 2 lata temu była liderem i pragnie utrzymać osiągnięty poziom.  

 

Maria Żukowska – Członek Komisji: 

I potwierdzamy to. To fakt. Ja tylko dopowiem Pani Przewodnicząca, że małe szkoły 

mają efekty.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Tak. Gratuluję tradycyjnie dwóm Szkołom Podstawowym nr 8 i 14. Chcę również 

podkreślić, że obie te szkoły są w czołówce. Pani Naczelnik trochę niepokoją mnie 

szkoły, które dotąd liderowały. Nie będę ich wymieniać tylko jest to temat dla Pani, 

do zastanowienia się dlaczego tak się dzieje.  

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Pewnie Szkoła nr 11. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Proszę Państwa Szkoły nr 10, 8 i 14 z pewnością liderują. Wyniki egzaminu są 

elementami weryfikacyjnymi kształcenia i o dalszych losach młodego człowieka 

decyduje ten egzamin. On jest bardzo ważny. 

Proszę Państwa dlaczego ten egzamin jest, aż tak ważny dlatego proszę o tą analizę. 

Otóż dlatego, że on skłania również placówki do tego, żeby zastanowić się  

i zweryfikować skuteczność i metody kształcenia, jakie stosują. Być może, że  

w niektórych placówkach trzeba się w tej chwili przewartościować na to słabsze 

dziecko i na większe wsparcie. Być może taka droga będzie dla tych szkół 

odpowiednia. Ten dobry wynik naszego  Miasta nie miałby z pewnością miejsca, 

gdyby nie polityka oświatowa prowadzona przez Urząd Miasta, a w szczególności 

Wydział Oświaty i Sportu, który to staraniami Pani Naczelnik obecnej tutaj dąży do 

perfekcyjnej organizacji, mającej na celu przygotowanie ucznia, z czego jesteśmy 

szczerze dumni i naprawdę gratulujemy Pani i Dyrektorom.   

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Dziękuję bardzo.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Skoro nie ma więcej chętnych do zabrania głosu to zamykam dyskusję. 
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Ad 5. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w gminie Miasto Inowrocław na rok szkolny 2022/2023 – stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję.  

Skoro nie ma chętnych do zabrania głosu to przechodzimy do głosowania.  

 

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Inowrocław na 

rok szkolny 2022/2023? 
 

głosowanie:   za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 16/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie Miasto Inowrocław na rok szkolny 2022/2023. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi   

i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni  

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez miasto Inowrocław – stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję.  

Czyli rozumiem, że jedyna zmiana to jest ta, w stosunku do tego co było, ten pedagog 

specjalny i te 25 godzin dla grupy pięcio i sześciolatków tak? I reszta pozostaje tak 

jak było? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Tak.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Pani Naczelnik rozumiem, że ta zmiana, o której Pani tu mówi, czyli grupa 5-6 

została już przez Panią w projektach uwzględniona tak? To dotyczy przyszłego roku? 
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Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Tak, od września. Jeszcze nie było tego w projektach organizacyjnych, bo ja je  

w maju zatwierdzałam, a to niestety późniejszy jest zapis. Teraz jak aneksy do 

arkusza  będą robione we wrześniu to już muszą sobie poprawić. Może się zmartwią. 

Dodam tylko, że nie mamy tak dużo tych łączonych.  

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czy taka zmiana wpłynie na jakieś zwolnienia? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Sportu: 

Nie.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Skoro nie ma chętnych do zabrania głosu to przechodzimy do głosowania.  

 

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorowi  i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu 

inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Inowrocław? 
 

głosowanie:   za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 17/2022 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi   

i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni  

w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez miasto Inowrocław. 
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Ad 6.  Sprawy bieżące. 

 

W tym punkcie żadnych spraw bieżących nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej 

Komisji. 

 
Przewodnicząca 

Komisji Oświaty i Kultury 

 

/-/Elżbieta Jardanowska 
 

Protokółowała: 
 

/-/Monika Kozioł  

 

 

 


