
PROTOKÓŁ NR 7/2020 

  Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 21. 09. 2020 roku 

 

 

Data posiedzenia: 21.09.2020r 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności zał. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

4. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy 

Gorzyce 

5. Wolne wnioski i zapytania 

6. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad.1  

W dniu 21.09.2020 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku Przewodniczący 

przywitał dyrektorów placówek oświatowych, oraz  radnych Gminy Gorzyce. 

Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. W związku z tym, że nie 

wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on przyjęty przez 

aklamację. 

 



Ad. 3  

Przewodniczący poinformował, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4 

Przewodniczący Komisji zapytał dyrektorów jak sobie radzą w obecnej 

sytuacji epidemicznej? Wiceprzewodnicząca Komisji Beata Młynarczyk 

poprosiła o przedstawienie się dyrektorów. Dyrektorzy bardzo obszernie 

odpowiedzieli o stosowanych procedurach i zasadach bezpieczeństwa 

obowiązujących w placówkach oświatowych. Dyrektorzy poinformowali, że  

placówki otrzymały spory zapas środków do dezynfekcji. Wyrażają nadzieję, 

że sytuacja epidemiczna szybko się skończy. Przewodniczący Komisji 

zapytał dyrektorów o wyniki egzaminu ósmoklasisty, szczególnie w tych 

placówkach gdzie uczniowie uzyskali wynik poniżej średniej. Odpowiedzi 

udzieliła Pani dyrektor ZSP z Olzy, która najpierw podziękowała Pani 

dyrektor ZSP z Gorzyczek za wsparcie jakiego udzieliła innym placówkom w 

postaci kadry nauczycielskiej w związku z przeprowadzeniem egzaminu 

ósmoklasisty. Następnie odniosła się do wyników podkreślając, że są dzieci, 

które borykają się z różnymi problemami i stąd słabsze wyniki z egzaminu. 

W podobnym tonie wypowiedziała się Pani dyrektor SP w Błuszczowach 

dodając, że kadra pedagogiczna i szkoła robi wszystko by zapewnić 

dzieciom sukces edukacyjny. Wypowiedzi dyrektorów zachwyciły radną 

Izabelę Borecką, która stwierdziła, że świadczą one o tym , iż nauczyciele 

wiedzą, co w dzieciach jest naprawdę  wartościowe i  ważne. Radna Izabela 

Borecka zapytała również czym są zajęcia dodatkowe i jak ważną role one 

pełnią? Powiedziała, że dziwi ją obcinanie różnych tych zajęć dodatkowych. 

Pani radna podkreśliła ważną rolę takich zajęć, gdyż one dają dzieciom 

możliwość  rozwinięcia skrzydeł. Dyrektorzy zasygnalizowali problem 

mniejszej ilości godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Poruszyli 

także sprawę zmniejszenia etatów pracowników gospodarczych. W  tym 

temacie zabrał głos Pan radny Stanisław Zbroja stwierdzając, że dostał 

anonim w tej sprawie. Dyrektorzy zasygnalizowali pewne niejasności w 



regulaminie wynagradzania. Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz dokonał 

podsumowania spotkania podkreślając, że zawód nauczyciela i funkcja 

dyrektora są bardzo trudne, szczególnie w tych czasach.  Zaznaczył, że 

ważna jest poprawa jakości nauczania i komfort pracy nauczycieli. Na 

marginesie dodał, że Jego zdaniem cały system edukacji w Polsce 

potrzebuje gruntownej zmiany. Przewodniczący mając na uwadze liczne 

sprawy i tematy oświatowe, które należało by jeszcze omówić zaproponował 

kolejne spotkanie.    

Ad.5.  

Nie wniesiono żadnych wniosków i zapytań. 

Ad.6.  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 21.09.2020r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


