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Protokół z posiedzenia  

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy  

odbytego w dniu 16 maja 2017 roku 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół, wypracowanie opinii na temat funkcjonowania 

placówek. 

2. Rozpatrzenie wniosku rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Niwiskach, dot. łączenia 

klas w roku szkolnym 2017/2018. Wypracowanie opinii Komisji. 

3. Rozpatrzenie pisma Zarządu Oddziału ZNP w Niwiskach dotyczącego przeanalizowania 

organizacji oświaty w gminie Niwiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na arkusze 

organizacyjne szkół na rok szkolny 2017/2018. Wypracowanie opinii. 

 

Radny Piotr Skiba przywitał przybyłych gości, przedstawił porządek obrad. Rozpoczęto 

posiedzenie od analizy arkuszy organizacyjnych, które przedstawili poszczególni dyrektorzy 

szkół. Głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Olszowego w Kosowach – 

Bożena Bajor-Kwaśnik. Przedstawiła organizację szkoły, tj. liczbę uczniów, która wynosić 

będzie 27 dzieci. Radny Skiba zapytał się, czy są łączenia w szkole – Dyrektor potwierdziła, 

że są to łączenia zajęć wychowania fizycznego, plastyki, muzyki. Podkarpacki Kurator 

Oświaty zaopiniował arkusz organizacyjny na rok 2017/2018 negatywnie –  

ze względu na łączenia klas II i III i IV-VII. W klasie II będzie 4 uczniów, w klasie III będzie 

1 uczeń, w klasie IV będzie 2 uczniów. Łącznie z oddziałem „0” będzie 27 dzieci. Ogółem 

godzin nauczycielskich będzie 115 + 10 godzin doradztwa zawodowego rocznie. Piotr Skiba 

zapytał się, czy jest pedagog w szkole w Kosowach – Bożena Bajor – Kwaśnik 

poinformowała, że nie ma zatrudnionego pedagoga, natomiast w ramach projektu unijnego 

będzie takowe wsparcie zapewnione dla dzieci. Radny Robert Róg zwrócił się z zapytaniem, 

jak dyrektor weryfikuje pracę nauczyciela? W odpowiedzi Bożena Bajor-Kwaśnik 
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poinformowała, że jest kilka rozwiązań: prowadzone są hospitacje, obserwacje, pełnienie 

dyżurów. 

Następnie Radny Skiba przeczytał opinię ZNP.  

Kolejno swoją placówkę oświatową – Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku przedstawił Dyrektor Bogusław Kuna. Liczba uczniów wynosić 

będzie 39 dzieci włącznie z oddziałem „0” w którym są trzy roczniki dzieci. Nie będzie klasy 

II i VI. Ogółem godzin nauczycielskich będzie 120 + 10 godzin doradztwa zawodowego 

rocznie. Nadzór nad nauczycielami prowadzony jest w formie hospitacji, obserwacji. Arkusz 

organizacyjny otrzymał negatywną opinię od Kuratorium Oświaty – ze względu na łączenia 

klas. 

Kolejno Piotr Skiba przedstawił zebranym obowiązki dyrektora szkoły. Radny Skiba 

stwierdził, iż dyrektorzy mają za dużo godzin i ogrom obowiązków.  

Następnie Krzysztof Surowiec przedstawił organizację Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 

Bosko w Trześni. Opinia Kuratorium Oświaty jest pozytywna. Łącznie przypada 157 godzin 

nauczycielskich + 10 godzin doradztwa zawodowego rocznie. Liczba uczniów wynosić 

będzie 72 dzieci włącznie z oddziałem „0”. Nadzór nad pracownikami Dyrektor sprawuje 

poprzez hospitacje, organizację wycieczek szkolnych, obserwacje.  

Głos zabrała Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, stwierdzając, iż mamy rewolucję 

oświatową, ale nie dano na nią pieniędzy, musimy spełnić wymagania, ale w ramach 

możliwości. Poinformowała, że Dyrektor przedstawia arkusz zgodnie z budżetem. 

Dodatkowo wyjaśniła, iż zgodnie z prawem można łączyć zajęcia plastyki, muzyki, 

wychowania fizycznego. Dodała również, iż do 7 dzieci to wójt wyraża zgodę na istnienie 

oddziału. Arkusze są przedkładane do kuratorium Oświaty do opiniowania, ale to Wójt  

je zatwierdza. Są wakaty, będą potrzebne pieniądze, a musimy realizować podstawę 

programową. Wójt uważa, że dyrektorzy pracują świetnie. Nawiązała do pisma ZNP i godzin 

biblioteki, zaznaczając, że liczba dzieci się zmniejsza, ale godzin bibliotecznych  

nie zmniejszyliśmy. Wójt powiedziała, że na najbliższej sesji będzie przedstawiony projekt 

uchwały dot. zmniejszenia pensum o 2 godziny. W dyskusji głos zabrała Agnieszka Skiba, 

która uważa, że gmina źle nie stoi z oświatą, a finanse nie są w złym stanie. Agnieszka Skiba 

uważa, że dzieci w szkołach podstawowych przybywa. W odpowiedzi Wójt Gminy 

stwierdziła, iż dzieci ubywa, przykładem tego jest SP Niwiska, gdzie teraz mamy 120 dzieci, 
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zaś w 2020 roku będzie 80 dzieci. Można dać wszystko na oświatę i nie inwestujmy. Każde 

działanie rodzi skutki finansowe, Wójt trzyma budżet w ryzach i za niego odpowiada.    

Kolejno pracę na kolejny rok szkolny scharakteryzował Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Przyłęku – Joanna Trelka. Przewidywana liczba uczniów wynosi 70 dzieci. Podkarpacki 

Kurator Oświaty zaopiniował arkusz organizacyjny na rok 2017/2018 negatywnie –  

ze względu na łączenia klas II i III. Ogółem godzin nauczycielskich będzie 168 + 10 godzin 

doradztwa zawodowego rocznie. Mamy w szkole dziecko niepełnosprawne, dlatego liczba 

godzin jest większa, niż w pozostałych placówkach. Nadzór nad nauczycielami prowadzony 

jest w formie hospitacji, obserwacji. Stanisław Nawalany zapytał się o łączenia, Dyrektor 

Trelka potwierdziła, że takowe występują. 

Następnie głos zabrała Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Św. Królowej Jadwigi  

w Niwiskach – Halina Rębisz. W roku 2017/2018 będzie 96 dzieci, opinia Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w sprawie zaopiniowania arkusza organizacyjnego na przyszły rok szkolny 

jest pozytywna – nie ma łączeń w klasach. Robert Róg stwierdził, iż sprawa gimnazjum jest 

przesądzona – ulegają wygaszaniu. 

Kolejną szkołę scharakteryzowała Krystyna Piątkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Siedlance. Na rok 2017/2018 arkusz organizacyjny został zaopiniowany pozytywnie. 

Godzin nauczycielskich będzie 182 + 10 godzin doradztwa zawodowego rocznie. Uczniów 

zgodnie z planem będzie 102. Nadzór nauczycieli jest prowadzony na bieżąco. Robert Róg 

zwrócił się z zapytaniem do Krystyny Piątkowskiej, czy planuje zatrudnienie kolejnych 

nauczycieli spoza gminy? Krystyna Piątkowska poinformowała, iż planuje zatrudnienie 

nauczyciela języka niemieckiego, ponieważ na terenie gminy nie ma takowego. 

Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Niwiskach scharakteryzowała Dyrektor 

Ewa Haracz. Kuratorium Oświaty zaopiniowało arkusz organizacyjny pozytywnie, występują 

łączenia zgodnie z literą prawa w klasach 0, I, II, III. Godzin nauczycielskich będzie 204  

+ 10 godzin doradztwa zawodowego rocznie. Dzieci będzie 124 wraz z oddziałem „0”. 

Nadzór prowadzony jest w ten sam sposób, jak w innych szkołach, czyli: hospitacje, 

obserwacje, wejścia do klas, dyżury. Piotr Skiba zapytał się, ile razy w ciągu roku jest 

Dyrektor Haracz na hospitacji – w odpowiedzi Ewa Haracz poinformowała, że przynajmniej 

raz w ciągu roku. Kolejno poruszony został temat łączenia klas – wniosek rodziców. Dyrektor 

Haracz poinformowała, że miała spotkanie z rodzicami w tej kwestii, przedstawione zostało 

rozporządzenie wraz z opinią Kuratorium Oświaty, która jest pozytywna w tym zakresie. 
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Wszystkie działania są zgodne z prawem. Robert Róg uważa, że szkoły podstawowe  

w Siedlance i Niwiskach nie powinny mieć łączeń. Piotr Skiba chce wiedzieć, ile dzieci jest  

w klasach 0, I, II, III. Ewa Haracz przekazała, iż w oddziale „0” będzie 13 dzieci, w klasie I 

będzie 12 dzieci, w klasie II będzie 10 dzieci, zaś w klasie III będzie 15 dzieci. 

Poinformowała, że liczba dzieci może się zwiększyć, ponieważ ma informacje, iż rodzina  

z 2 dzieci sprowadzi się na stałe do Niwisk, ale oficjalnie będzie mogła to stwierdzić  

w momencie, kiedy rodzice przyniosą świadectwa ukończenia klasy dziecka.  Zaznaczyła 

również, że corocznie zgodnie z urodzeniami liczba dzieci zmniejsza się i w 2020 roku będzie 

ona wynosiła tylko 80 dzieci, które mają obowiązek szkolny i należą do obwodu.  

Do dyskusji włączyła się Wójt Gminy Niwiska, która zaznaczyła, iż wszystkie arkusze będą 

mieć aneksy. Jan Boroń przypomniał, iż podobna sytuacja z łączeniami miała rok temu. 

Uważa, że ciężar odpowiedzialności leży na Wójcie. Elżbieta Wróbel dodała, iż nie szukamy 

jako społeczeństwo plusów łączeń, a takowych jest bardzo wiele, za to rodzice szukają 

izolacji dla swoich dzieci. Robert Róg stwierdził, iż łączenie jest złem. Ewa Haracz uważa,  

że rodzice napisali przedmiotowe pismo, aby wyrazić niezadowolenie, ale nie po to,  

aby skłócać.  

Ostatnią szkołą podstawową, która została scharakteryzowana to Szkoła Podstawowa  

im. Św. Jana Pawła II w Hucinie, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie Wieś 

Przyjazna Dzieciom w Hucinie. W roku szkolnym 2017/2018 liczyć będzie 48 uczniów, 

występują łączenia, a arkusz organizacyjny został zaopiniowany pozytywnie przez 

Kuratorium Oświaty. Godzin nauczycielskich będzie 202 godziny. Nie będzie VII klasy, 

ponieważ nie ma takiego rocznika. Aktualnie zajęcia prowadzone są zmianowo, ponieważ jest 

tylko 4 sale dydaktyczne. 15 dzieci jest spoza obwodu Huciny.  

Następnie głos zabrała Agnieszka Skiba, prosząc o odrobinę dobrej woli w temacie 

zatrudniania nauczycieli, poruszyła również temat nauczyciela, który ma duży staż pracy  

i aktualnie nie ma całego etatu. Wójt Gminy nadmieniła, iż nauczyciele nie zabiegają o pracę. 

Bożena Bajor – Kwaśnik dodała, że do jej placówki przyjeżdżało kilku nauczycieli i pytało  

o pracę. Agnieszka Skiba uważa, że nauczyciele są zdezorientowani, przepływ informacji 

szwankuje. Wójt dodała, iż to pracownik szuka pracy u pracodawcy. Głos zabrała Krystyna 

Piątkowska, która powiedziała, iż do jej placówki zgłosił się tylko jeden nauczyciel szukający 

godzin. Stanisław Nawalany poruszył temat nauczyciela, który nie będzie mieć zatrudnienia. 

Wójt odpowiedziała, że do arkuszy będą robione aneksy i sytuacja może się zmienić. Radny 

Skiba podsumowując stwierdził, że spotkania takie jak dzisiejsze są bardzo potrzebne, pracę 
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dyrektorów ocenia pozytywnie. Dodał, że do oświaty zawsze trzeba będzie dokładać. Uważa, 

że dyrektorzy winni być na sesjach. Do dyskusji dołączyła Maria Strzępa przekazując,  

że czas, jaki dyrektorzy i pracownicy mieli na przygotowanie projektów, reforma był o wiele 

krótszy, niż winien być. Poruszyła również kwestie ochrony danych osobowych nauczycieli  

i stopnia awansu zawodowego. Robert Róg uważa, ze trzeba rozmawiać, weryfikować 

wszystko, aby dzieci zostawały u nas w gminie. Stwierdził, że zarządzanie gminą jest dobre.    

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 


