
PROTOKÓŁ NR 7/2021 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Z dnia 04. 10. 2021 roku 

 

Data posiedzenia: 04.10.2021r. 

Miejsce posiedzenia: GZOF w Gorzycach 

Obecni radni: wg listy obecności zał. 1. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wybór kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub do 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Gorzyce oraz określenie dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

5. Analiza uchwał w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-

przedszkolnego w Czyżowicach i Rogowie. 

6. Analiza czasu pracy pedagoga i psychologa szkolnego w placówkach 

oświatowych Gminy Gorzyce. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

Ad.1  

W dniu 04.10.2021 roku Przewodniczący Komisji Daniel Kurasz otworzył 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początku 

Przewodniczący przywitał: Dyrektor GZOF Izabellę Sanecznik, radnych 

oraz radnych członków Komisji. 



Ad.2  

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3  

Przewodniczący poinformował, że do wglądu jest protokół z poprzedniego 

posiedzenia. Do protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi. 

Ad.4  

 Przewodniczący Daniel Kurasz przedstawił propozycje kryteriów, które 

zostały opracowane przez wicewójt. Spośród siedmiu propozycji należało 

wybrać pięć. Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje kryteriów. Nie 

zostały przedstawione dodatkowe propozycje, wobec czego komisja 

przystąpiła do analizy otrzymanych kryteriów. 

Radna Izabella Borecka wyraziła opinię, że jeżeli byłaby wystarczająca 

ilość miejsc w przedszkolach to nie byłoby potrzeby ustalania 

dodatkowych kryteriów.  

Ad.5 

W tym punkcie członkowie komisji zajęli się analizą propozycji uchwały w 

sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach i 

Rogowie. Wszyscy obecni zgodzili się z opinią, że utworzenie kolejnych 

zespołów jest zasadne.   

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji przekazał informację, że na spotkaniu z 

dyrektorami placówek oświatowych dwa tygodnie wcześniej prosił  by 

dostarczyli oni rzeczywiste zapotrzebowanie na „godziny psychologiczno- 

pedagogiczne”.  Do dnia komisji tylko cztery placówki dostarczyły 

informację o zapotrzebowaniu.  

Przewodniczący Daniel Kurasz wyraził opinię, że istnieje bardzo duża 

potrzeba tych dodatkowych godzin w związku z trudną sytuacją z jaką 



borykają się nauczyciele oraz uczniowie a także ich rodzice. Sytuacja ma 

związek z trwającą pandemią i różnego rodzaju obostrzeniami. Następnie 

radni zapoznali się z zapotrzebowaniem godzin psychologiczno-

pedagogicznych z poszczególnych placówek. Pani Izabella Sanecznik 

powiedziała, że rozezna jakie są możliwości by jak najszybciej wdrożyć 

dodatkowe godziny do realizacji i przedstawi propozycje wójtowi.   

Radny Stanisław Zbroja zapytał o możliwość zwiększenia etatów obecnym 

pedagogom. Pani Izabella Sanecznik odpowiedziała, że z tymi godzinami 

nie ma problemu. Większe zapotrzebowanie jest na godziny dla 

psychologów.  

Ad. 7.  

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 

Ad.8. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu zakończył posiedzenie w dniu 04.10.2021r 

 

        Przewodniczący Komisji  

Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował                  Daniel Kurasz 

Daniel Kurasz 


