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Kraśnik, dnia 13 października 2016 r.

Pan
Zbigniew Marcinkowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji: Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej na podsumowującej
konferencji Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń, Rodzic, Nauczyciel – Dobra Zmiana” w
Toruniu w dniu 27 czerwca 2016r. przedstawiła kierunki zmian w polskiej oświacie. Jedna z
najważniejszych reform, która ma być wprowadzona, dotyczy zmiany struktury szkolnictwa.
Od 1 września 2017 roku sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcone zostaną w
ośmioletnie szkoły podstawowe i równocześnie rozpocznie się proces wygaszania
gimnazjów. Zmiany te potwierdzone zostały w liście Pani Minister do dyrektorów, nauczycieli
i pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/17. Plany te
niepokoją nauczycieli i pracowników gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kraśnik, którzy
obawiają się o swoją pracę. Wprawdzie Pani Minister zapewniała, że wprowadzane w
oświacie zmiany nie spowodują zwolnień nauczycieli oraz pracowników administracji i
obsługi, ale wiemy, że o etatach decyduje organ prowadzący zatwierdzając arkusz organizacji
pracy danej placówki. W związku z powyższym w imieniu obawiających się zwolnień z pracy
nauczycieli i pracowników gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kraśnik oraz swoim
własnym zgłaszam następujące pytania:
1. Czy zatrudnieni w gimnazjach nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
mogą ze spokojem pracować i zgodnie z zapewnieniami Pani Minister nie stracą pracy
w związku z wprowadzanymi zmianami?
2. Czy wszyscy nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Kraśnik mogą być pewni, że wprowadzane zmiany ich nie
dotkną i nadal będą pracować w swoich przedszkolach i szkołach?
3. Czy we wszystkich budynkach oświatowych, w których obecnie funkcjonują
przedszkola i szkoły, po wprowadzeniu reform nadal w nich pozostaną?
W liście Pani Minister do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z okazji
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/17 czytamy: „Projektowane rozwiązania
ustawowe przewidują dogodne dla organów prowadzących możliwości dostosowania do
nowej struktury szkół. Plan wdrożenia nowego ustroju szkolnego zakłada także stabilne
rozwiązania przejściowe, wspomagające i usprawniające proces przekształceń.
Przewiduje się na przykład funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej z
oddziałami gimnazjalnymi do czasu ich wygaszenia. Może ona powstać z połączenia
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odrębnych szkół lub na bazie obecnie działającego zespołu, a także w wyniku
przekształcenia samodzielnego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową”.
4. Czy Miasto Kraśnik podejmie decyzje o takim przekształceniu Publicznego Gimnazjum
Nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku w ośmioletnią szkołę podstawową?
Z dniem 1 września 2016 roku /początek nowego roku szkolnego/ wprowadzone są
zmiany związane z pracą przedszkoli i szkół. W związku z tym chciałbym zapytać:
5. Czy wprowadzenie od 1 września 2016 roku podwyższenia obowiązku szkolnego
dzieci od 7-go roku życia spowodowało zwolnienie lub nieprzedłużenie umowy
nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej?
Odpowiedź: Pytanie Nr 1-5. Projekty dwóch ustaw, tj. „Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe” oraz „Prawo oświatowe” zostały podane do publicznej wiadomości 16
września br., a w chwili obecnej są konsultowane. Trudno przewidzieć czy wejdą w życie w
przedstawionym kształcie. Dlatego na tym etapie za przedwczesne uznać należy
przedstawianie zakresu zmian w oświacie w mieście Kraśnik. Wszelkie propozycje
ministerstwa są przedmiotem naszej analizy i obserwacji. Zakres zmian, po uchwaleniu
stosownych aktów prawnych, będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, miedzy
innymi ze środowiskiem rodziców, nauczycieli i pracowników szkół, zostanie on
przedstawiony do zaopiniowania Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, a także stanie się
przedmiotem obrad Rady Miasta.
Treść interpelacji: W mediach przedstawiane są bardzo duże i różne liczby zwolnionych z
tego powodu nauczycieli. Pani Minister na pytania o ten problem stwierdziła: „Nieprawdą
jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony”, dlatego też proszę o
przedstawienie tej sytuacji w Kraśniku.
6. Proszę podać informacje o liczbie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli
świetlicy oraz liczbie godzin zatwierdzonych w edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy w
roku szkolnym 2015/16 i 2016/17 według sprawozdania Systemu Informacji
Oświatowej.
Odpowiedź: Pytanie Nr 6.

Liczba nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej
Liczba godzin zatwierdzonych w edukacji
wczesnoszkolnej
Liczba nauczycieli
w świetlicy
Liczba godzin zatwierdzonych w świetlicy

2015/2016
55

2016/2017
46

1018

865

28

27

531

511
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Należy podkreślić, że nikt z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie stracił pracy, gdyż
zostali oni przeniesieni do innych placówek.
Treść interpelacji:
7. Proszę podać liczbę uczniów w każdej klasie I szkół podstawowych w roku szkolnym
2015/16 i 2016/17 według sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej. Jaki
procent dzieci 6-cio letnich jest w klasach I w tym roku szkolnym?
Odpowiedź:
Rok szkolny
2015/2016
Placówka

Rok szkolny 2016/2017

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
6-letnich

Liczba
uczniów
7-letnich

Liczba
uczniów
8-letnich

Liczba
oddziałów

% uczniów
6-letnich
w klasie I

49

2

5

19

0

1

26,32%

99

4

8

6

1

1

53,33%

Szkoła Podstawowa
Nr 3

61

3

0

0

0

0

0%

Szkoła Podstawowa
Nr 4

20

1

0

0

0

0

0%

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 5

96

4

9

23

1

2

27,27%

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 6

109

5

13

27

2

2

30,95%

Społeczna Szkoła
Podstawowa

14

1

0

0

0

0

0%

Łącznie

448

20

35

75

4

6

30,70%

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1
Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2

Treść interpelacji:
8. Czy w związku z likwidacją tzw. godzin karcianych ?w ramach których prowadzone
były zajęcia pozalekcyjne/ są przewidziane środki finansowe na prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych /sportowych, przygotowujących uczniów do konkursów
przedmiotowych/ w formie płatnej?
9. Czy od nowego roku szkolnego wprowadzono jakieś inne rozwiązania tego problemu?
Odpowiedź: Pytanie Nr 8 i 9 W odpowiedzi na interpelację dotyczącą realizacji zajęć
pozalekcyjnych w bieżącym roku szkolnym informuję, że Miasto Kraśnik nie przeznaczyło na
nie dodatkowych środków, podobnie jak w latach ubiegłych. Zaznaczyć należy, że zajęcia te
odbywają się nadal, ponieważ obowiązkiem szkół i nauczycieli jest odpowiadanie na
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potrzeby oraz oczekiwania uczniów. Forma tych zajęć jest zgodna z rozwiązaniami
statutowymi obowiązującymi w szkołach.
Treść interpelacji:
10. Czy w związku z ustawowym zapewnieniem obowiązku rocznego przygotowania dziecka 6cio letniego w przedszkolu do podjęcia nauki w klasie I, wszystkie zapisane przez rodziców
dzieci 3-letnie zostały przyjęte do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik.
Odpowiedź: Pytanie Nr 10 W przedszkolach nr 2, 3, 4, 5, 7 przyjęto wszystkie zapisane dzieci
3-letnie. W PM nr 1 i PM nr 6 ze względu na brak miejsc nie prowadzono naboru do
najmłodszych grup; 3-latki przyjmowano jedynie w ramach uzupełnienia zwolnionych miejsc
(PM nr 1 – 2 dzieci, PM nr 6 – 3 dzieci).
Treść interpelacji:
11. Czy były odmowy przyjęcia, jeżeli tak to ile?
Odpowiedź: Pytanie Nr 11 Nie było odmów przyjęcia.
Treść interpelacji:
12. Proszę podać liczbę dzieci 3-letnich objętych opieką przedszkolną w roku szkolnym
2015/16 i 2016/17 według sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej z
wyliczeniem, jaki to jest procent ogółu dzieci w tym roczniku.
Odpowiedź: Pytanie Nr 12 Rok szkolny 2015/16: 181 dzieci, co stanowi 68,5 % dzieci
urodzonych w 2012 r. zameldowanych na terenie miasta Kraśnik.
Rok szkolny 2016/17: 146 dzieci, co stanowi 56 % dzieci urodzonych w 2013 r.
zameldowanych na terenie miasta Kraśnik.
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