
 

Protokół z posiedzenia  

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

odbytego w dniu 29 maja 2018 roku 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Tematem posiedzenia będzie: 

Analiza arkuszy organizacyjnych szkół; wypracowanie opinii na temat funkcjonowania 

placówek. 

 

 

Przewodniczący Komisji Piotr Skiba przywitał zebranych członków Komisji, Wójta 

Gminy Niwiska Elżbietę Wróbel, Jolantę Marut – Zastępcę Wójta Gminy Niwiska, 

Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.  

Informację na temat organizacji szkoły podstawowej w Kosowach przedstawiła 

Dyrektor Bożena Bajor – Kwaśnik. Poinformowała zebranych, iż występują godziny łączone 

– 17h w klasach I-III. Nie ma klasy II i IV. W klasie VI jest 9 godzin oddzielnych,  

w klasie V jest 4 godziny oddzielne, ponieważ jest dwóch uczniów. W klasie VII 12 godzin 

jest rozdzielnych, a w klasie VIII będzie 15 godzin rozdzielnych, w obu: VII i VIII klasie 

będzie 16 godzin łączonych. Dzieci jest 26. Nie ma kl. „0”. Zaplanowano 16 nauczycieli. 

Ocena Kuratorium Oświaty jest negatywna, za dużo jest godzin łączonych. W przyszłym roku 

szkolnym nie zaplanowano zajęć wychowania do życia w rodzinie (rodzice decydują),  

nie zaplanowano zajęć świetlicowych, ponieważ funkcjonuje Świetlica wiejska, rodzice nie 

zgłaszają potrzeb świetlicy szkolnej, nie zaplanowano godzin na pomoc psych.-pedagog., 

aneksem we wrześniu będą przydzielane – podsumowała Dyrektor SP Kosowy.  

Robert Róg zwrócił się z zapytaniem o dziecko z kl. IV? Dyrektor poinformowała, że dziecko 

nie jest ujęte w arkuszu organizacyjnym. Dodała, że informowała Rodziców. Wójt dodała,  

że na etapie nauczania zintegrowanego była zgoda, teraz zapewniony będzie dowóz do SP  

w Siedlance lub SP w Hucinie. Jeden uczeń to jeden oddział, są to koszty rzędu 100.000,00 zł, 

szkoda dla wykształcenia ucznia; rano będzie dowoził gimbus, potem odwoził będzie 

nauczyciel dziecko. Wójt rozmawiała z rodzicami, mają się zastanowić. Robert Róg uważa, 

że jeśli dziecko idzie do Siedlanki lub Huciny, powinno przynieść zaświadczenie z obwodu 

szkolnego, od Dyrektora, że nie przyjmie dziecka. Wójt poinformowała, że żałuje decyzji 

utworzenia 1 oddziału dla jednego dziecka. Robert Róg uważa, że rozwiązania działają  

na niekorzyść szkoły, docenia działania Wójta. Krystyna Piątkowska dodała, że to rodzic 



decyduje, gdzie dziecko idzie do szkoły. Piotr Skiba dodał, że szkoda, że nie ma oddziału „0”. 

Robert Róg uważa, że dzieci będą w SP Kosowy, będziemy nad tym pracować. 

Następnie Dyrektor Krzysztof Surowiec przekazał, że w kolejnym roku szkolnym 

będzie 72 dzieci, w tym 6 dzieci z klasy „0”. Zatrudnionych nauczycieli będzie 18, w tym  

11 na niepełny etat, łączeń jest ok. 25% w każdej klasie, arkusz organizacyjny jest 

zaopiniowany negatywnie ze względu na brak świetlicy, jest 1 godzina biblioteki. 

Krystyna Piątkowska poinformowała zebranych, że w kolejnym roku szkolnym  

w szkole podstawowej w Siedlance będzie osiem oddziałów, 110 dzieci, występują łączenia, 

19 nauczycieli jest zatrudnionych, 2 godziny biblioteki, opinia Kuratorium Oświaty jest 

negatywna, ze względu na brak zajęć świetlicowych; Dyrektor wyjaśniła, że jest Świetlica 

wiejska, która bardzo dobrze funkcjonuje. Są godziny dyrektorskie, brak jest legendy  

w arkuszu – omyłka pisarska. Robert Róg zapytał się, ile dzieci jest z Kosów w SP Siedlanka? 

Krystyna Piątkowska odpowiedziała, że w kl. ) jest 2 dzieci, w kl. I jest dwoje dzieci, w kl. II 

jest 1 dziecko, w kl. III jest jedno dziecko, w kl. V jest jedno dziecko i w kl. VIII będzie jedno 

dziecko; z Trzęsówki jest 5 osób, z Kolbuszowej jest jedno dziecko.  

Następnie głos zabrała Brygida Chodorowska – Dyrektor SP w Niwiskach. Przekazała 

zebranym, iż w roku szkolnym 2018/2019 będzie 138 dzieci, 26 dzieci jest z innych 

obwodów, zatrudnionych jest 23 nauczycieli, są łączenia, opinia kuratorium oświaty jest 

negatywna ze względu na brak świetlicy, zwiększono liczbę godzin dla pedagoga.  

Halina Rębisz – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Niwiskach przekazała, że opinia 

kuratorium oświaty jest pozytywna, będzie dwie klasy, 44 uczniów, 16 nauczycieli, na etacie 

4 osoby, co było możliwe do rozdysponowane zostało w innych szkołach, wypowiedzenia 

dostał nauczyciel wychowania fizycznego, katecheta.  

Dyrektor Haracz ze Szkoły Podstawowej w Hucisku przekazała zabranym, iż będzie 

mieć 5 oddziałów, nie ma klasy II i VII. 27 dzieci będzie w szkole (bez kl. „0”), są łączenia  

ze względu na sytuację demograficzną. 15 nauczycieli jest, jedna osoba jest na pełnym etacie.  

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel przekazała zebranym, że w Hucisku i Trześni odbyły 

sie konkursy na dyrektora, nikt się nie zgłosił, dokumenty zostały przekazane do Kuratorium Oświaty. 

Piotr Skiba stwierdził, iż sytuacja się unormowała.  

Głos zabrała Dorota Wilk – Dyrektor Szkoły Muzycznej. Przekazała zebranym, iż w szkole 

muzycznej arkusz przekazywany jest do lipca, 36 uczniów odchodzi, rekrutacja trwa do czerwca, 

przeprowadzamy audycje w innych szkołach, przekonujemy rodziców, co daje Szkoła dzieciom, 

planowana liczba uczniów to 190-200 dzieci.  



Wójt przedstawiła pokrótce (ze względu na usprawiedliwioną nieobecność) sytuację w Szkole 

podstawowej w Przyłęku i Hucinie. W SP w Hucinie opinia Kuratorium Oświaty jest pozytywna, 

natomiast w SP w Przyłęku jest opinia negatywna ze względu na brak świetlicy szkolnej.  

Głos zabrała Dorota Wilk, która podziękował za dojazdy do szkoły, które służą rodzicom  

i dzieciom, zwróciła się o zorganizowanie dojazdu z Kolbuszowej do Niwisk. Brygida Chodorowska 

poruszyła temat świetlicy w Niwiskach, Wójt odpowiedziała, iż takowa będzie.  

Robert Róg zapytał się, dlaczego nie startował Krzysztof Surowiec na dyrektora? Krzysztof 

Surowiec odpowiedział, iż ma mieszane uczucia, ale chce jeszcze zrobić kilka projektów, pomysłów. 

Wójt stwierdziła, iż jest to ciężka praca. Piotr Skiba uważa, że układa się, niewiele ludzi odejdzie, 

przerażony był likwidacja gimnazjum, dodał, że najgorsza jest biurokracja, pracę dyrektorów ocenia 

pozytywnie.  


