
1 
 

Protokół z posiedzenia  

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

odbytego w dniu 20 października 2017r. 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematyka posiedzenia: 

Analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Niwiska w roku szkolnym 

2017/2018. 

 

Radny Piotr Skiba przywitał przybyłych radnych i Wójta Gminy Niwiska – Elżbietę 

Wróbel. Informacje na temat stanu realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Niwiska  

w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiła Wójt Gminy Niwiska (w załączeniu). 

Dyskusję otworzył Piotr Skiba stwierdzając, że analiza jest zrobiona szczegółowo, 

zauważając, że najwięcej dzieje się w Szkole Muzycznej I stopnia. Robert Róg stwierdził,  

że w informacji/analizie za mało jest problemów, informacji o funkcjonowaniu szkoły – Wójt 

poinformowała, że w informacji zgodnie z prawem znaleźć się mają tylko wyniki  

z egzaminów zewnętrznych i nadzór pedagogiczny (hospitacje, kontrole). Radny Skiba 

stwierdził, że to czego nie ma w informacji; dowie się od Dyrektorów, którzy  

są zaproszeni na najbliższą sesję 26 października 2017r. Piotr Skiba chce się dowiedzieć 

więcej od dyrektorów o nadzorze pedagogicznym w szkołach podstawowych, o łączeniach. 

Radny Skiba uważa, że wiele spraw dzieje się w szkole, dyrektorzy są odpowiedzialni  

za arkusze organizacyjne, ich przygotowanie – odnosząc się do pisma od rodziców z Przyłęka 

w sprawie łączeń klas I, II, III (choroba nauczyciela). Piotr Skiba zastanawia się, dlaczego  

w Siedlance w szkole jest tylko jedna godzina biblioteki? Piotr Skiba uważa, że takich pism  

dot. rozdzielania klas nie powinni rozważać, to kompetencja dyrektora szkoły, opiniowana 

przez Kuratorium Oświaty a zatwierdzana przez wójta. Radny Róg uważa, że problemem jest 

łączenie klas, Wójt odpowiedziała, iż wszystkie łączenia są zgodne z opinią kuratora oświaty;  

w Przyłęku dyrektor zorganizowała zastępstwo, rozłączyła tyle, ile mogła, a uczeń nie może 

mieć przerw, a nauczyciel wraca już ze zwolnienia chorobowego. Radna Ewa Jachyra 

poinformowała, że w szkole w Siedlance były zastępstwa podczas choroby jednej  

z nauczycielek, a teraz ta klasa ma problemy w nauce. Wójt wyjaśniła, że w szkołach 
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zastępstwa są bo nauczyciele dużo chorują i jeżeli chorują na krótki okres to są zastępstwa 

doraźne, jeżeli dłużej to ze zmianą arkusza organizacji szkoły.  

Robert Róg uważa, że na łączeniach klas dzieci są stratne i będzie to skutkowało zabieraniem 

dzieci ze szkół przez rodziców. Wójt Gminy Niwiska poruszyła temat przewozu dzieci  

ze szkół średnich. Początkiem roku szkolnego na wniosek rodziców Wójt pomagała  

w organizacji przewozu, podała przykład przewoźnika Markpol, który jedzie po trasie 

Kosowy – Ługnica do Mielca, gdzie ma na trasie Ługnica 5 osób, a jeździ tylko 1 osoba – 

reszta rodziców dowozi dzieci do przystanku  przy drodze powiatowej  krzyżówka z ulicą 

Leśną w kierunku Toporowa. Radny Skiba uważa, że w klasach, gdzie jest  do 23, 24 uczniów 

nie powinno być łączeń. Można łączyć zajęcia muzyki, wf. Piotr Skiba uważa,  

że dzieci mają luksusowe warunki, piękne szkoły. Radny Skiba uważa, że oświata jest bardzo 

ważna dla gminy. Radny Skiba poruszył temat szkoły w Hucinie – Wójt wyjaśniła,  

że w Hucinie są łączenia przedmiotów artystycznych, a nauczyciel pracuje 30 godzin.  

Piotr Skiba uważa, że jak chcą pracować, to niech pracują i 50 godzin. Konstytucja 

gwarantuje, państwo ma płacić, jak się zgodzili, niech nie narzekają nauczyciele z Huciny – 

stwierdza radny Skiba. Wójt Gminy wyjaśniła, że państwo tak płaci, że wdrożyło reformę,  

a pieniędzy nie dało. Stanisław Magda stwierdził, iż wiele zależy od ambicji ucznia.  

Ewa Jachyra uważa, że takie przedmioty jak j.obcy, matematyka powinny być rozdzielone,  

a pozostałe takie jak wf, plastyka, religia mogą być łączone. Radny Skiba powiedział,  

iż mieszkańcy przychodzą do niego z pretensjami. Radny Skiba nie chce konfliktów, trzeba  

to przemyśleć. Robert Róg zwrócił się z zapytaniem, czy po aneksowaniu arkuszy były opinie 

kuratora? – Wójt odpowiedziała, że tak, 2 opinie były negatywne dla Huciska i Kosów,  

bo 7 dzieci z 3 klas jest łączone na zajęciach artystycznych. Wójt Gminy Niwiska uważa,  

że musimy działać we wszystkich kierunkach. Problem jest w Niwiskach i Siedlance,  

bo są łączenia dopiero od 2 lat z uwagi na demografię i będą, ponieważ nie ma dzieci.   Jeśli 

jest mało dzieci to radny Skiba nie ma nic przeciwko łączeniu,  

a przedmioty: matematyka, j. polski powinny być rozłączone. Radny Skiba wie,  

że każda godzina kosztuje, a zerówkę i pierwszą klasę nie powinno się łączyć. Radny Skiba 

ma pretensje do dyrektorów – bo to oni powinni wiedzieć, dbać i tłumaczyć; nie wypełniają 

swoich obowiązków. Jako rada nie mamy wpływu, bo nie zatwierdzamy arkuszy – stwierdza 

radny Skiba. Robert Róg uważa, że podstawowe przedmioty powinny być rozdzielone.  

Z roku na rok jest coraz gorzej – ale dla gminy – stwierdza Wójt. Trzeba dołożyć do oświaty 

– twierdzi Piotr Skiba. Podczas posiedzenia poruszono temat zwolnień lekarskich nauczycieli, 
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których jest bardzo dużo. Wójt poinformowała, że na krótki okres nie ma możliwości 

znalezienia zastępstwa, zwolnienia chorobowe trwają kilka dni, a czasami kilkanaście – tego 

nie da sie przewidzieć.  

Członkowie przedmiotowej komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na 2018 rok. 

Na tym zakończono posiedzenie.  

 

 

 

         Protokołowała: 

 

Małgorzata Zielińska-Micek 


