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Protokół Nr 4/18 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

 

 Dnia 4 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury  i Sportu, 

w którym udział wzięli jej członkowie,  przewodnicząca rady gminy, wójt gminy 

,dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie, dyrektor  Szkoły Podstawowej  

w Ustroniu,  dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaniu, kierownik półkolonii zimowych 

oraz prezes LTP. 

 Posiedzenie otworzyła Pani Agnieszka Augustyniak, która przywitała obecnych po 

czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie informacji Prezesa LTP o przygotowaniu do rozpoczęcia sezonu sportowego. 

3. Dokonanie oceny funkcjonowania zimowego wypoczynku dzieci  i młodzieży                

w gminie – ferie 2018. 

4. Przyjęcie informacji o formach pracy z  uczniami  uzdolnionymi i z uczniami                 

z dysfunkcjami w placówkach oświatowych w gminie Lubanie. 

5. Omówienie działań podjętych w związku z zaistniałą na terenie placówki szkolnej  

w Lubaniu niebezpieczną sytuacją z udziałem uczniów tej placówki. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2   

 Prezes LTP Pan Jan Dzioba przestawił informację w sprawie przygotowania 

drużyn LTP do rundy wiosennej sezonu 2017/2018 (informacja w załączeniu). 

Prezes LTP 

W ramach uzupełnienia dodam, iż ubyło czterech zawodników ze starego składu               

w związku z tym pozyskaliśmy dwóch nowych zawodników oraz dwóch zawodników  

z drużyny juniorów. 

Ponadto chciałbym zwrócił uwagę, iż murawa boiska jak i sam stadion mają już 20 lat. 

Murawa jest już bardzo wyeksploatowana i wymaga rekultywacji oraz posiania nowej 

trawy . Taka jest moja prośba. Z tego co wiem można na ten cel uzyskać środki 
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zewnętrzne np. z totalizatora sportowego. W wysokich siatkach porobiły się dziury więc  

i te trzeba by było jakoś naprawić. 

Radny Wojciech Kaszubski 

Te ubytki, o których Pan mówi widać. Poza tym w trybunie jest dziura, którą też trzeba 

naprawić. 

Wójt Gminy 

Murawę trzeba odnowić, jednak na wszystko potrzeba środków własnych. 

Zaplanowaliśmy już remont boiska ale na rok 2019, tak jak remont starego budynku 

przedszkola. Te dwa zadania są wpisane do LGD pod kątem uzyskania środków 

zewnętrznych, co nie oznacza że się to uda. W przyszłym roku będziemy się do tego 

przymierzać, może uda się też wtedy uzyskać dodatkowe pieniądze choćby                        

z totalizatora sportowego. W tej chwili mamy zaplanowane inne inwestycje, które trzeba 

zrealizować w pierwszej kolejności. 

Może na razie dosiejmy po prostu trawy w miejscach wydeptanych. 

Prezes LTP 

Można tak zrobić ale dosiać trzeba w przerwie między rundami. 

Radny Jarosław Kulpa 

Trzeba pochwalić Pana Ryszarda Jóźwiaka, który zarządza obiektem i bardzo dba               

o murawę. Zanim zajął się nią Pan Jóźwiak dużo gorzej wyglądała. 

 

Ad. 3 

Pan Remigiusz Pruchnicki kierownik półkolonii zimowych poinformował, iż: 

- w półkoloniach uczestniczyło 75 dzieci, w tym 5 dzieci ze szkoły w Ustroniu,  

2 dzieci ze szkoły w Przywieczerzynie oraz 68 dzieci ze szkoły w Lubaniu, 

- półkolonie odbywały się pod hasłem „Bezpieczne ferie 2018” i trwały od 12 do 16 

lutego bieżącego roku, 

- część dzieci uczestniczyło w półkoloniach nieodpłatnie ( 13 dzieci ), część za 

odpłatnością w wysokości 100 zł, 

Harmonogram półkolonii w załączeniu. 
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Ad. 4 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu, poinformowała, iż: 

- w ramach pracy z dziećmi z dysfunkcjami : 

·  2 dzieci ma orzeczenia upośledzenia, 

٠zajęciami logopedycznymi objętych jest 11 uczniów, 

٠zajęciami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej 18  dzieci,  

- praca z uczniem uzdolnionym polega między innymi na ; 

٠pracach pozalekcyjnych, 

٠organizowaniu i udziale w konkursach takich jak Kangur, Konkurs Wiedzy Pożarniczej, 

Konkurs Fraszka, Lista Małego Powstańca. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie poinformowała, iż: 

- w ramach pracy z dziećmi z dysfunkcjami : 

٠orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 5 uczniów, 1 z upośledzeniem 

umiarkowanym, 2 z lekkim, 1 z niepełnosprawnością ruchową, 1 słabowidzące, 

٠opinię o dysleksji posiada 22 uczniów, 

٠zajęciami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej objęte są 2 osoby, 

٠zajęciami logopedycznymi objętych jest 21 uczniów, 

٠wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są 2 osoby 

- praca z uczniem uzdolnionym polega na ; 

٠pracach pozalekcyjnych – koła zainteresowań tj. matematyczne, polonistyczne,  

historyczne, języka angielskiego, przyrodnicze, plastyczne, taneczne, sportowe, biblijno-

liturgiczne, 

٠organizowaniu i udziale w konkursach. 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Lubaniu poinformował, iż: 

- w ramach pracy z dziećmi z dysfunkcjami : 

- nauczaniem indywidualnym objęto 4 uczniów szkoły podstawowej i 5 uczniów 

gimnazjum,  

- zajęciami rewalidacyjnymi objęto 14 uczniów w wymiarze 2 godz. tygodniowo, w tym 5 

dodatkowymi zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 2 godz. 

tygodniowo, 
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- zajęciami kompensacyjno-korekcyjnymi objęto 90 uczniów w wymiarze 1 godz. 

tygodniowo, 

- dydaktyczno-wyrównawczymi 35 uczniów w wymiarze 1 godz. tygodniowo, 

- doradztwem zawodowym objęto 59 uczniów, 

- zajęciami logopedycznymi objęto 37 uczniów, 

- zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonaln0-społeczne objęto 13 uczniów, 

- zajęciami rozwijającymi uzdolnienia 13 uczniów, 

- zostały opracowany IPET-Y przez nauczycieli klas, do których uczęszczają uczniowie  

z dysfunkcjami, 

- powołano szkolny zespół ds. edukacji włączającej w tzw. życie szkoły uczniów                

z niepełno sprawnościami w stopniach lekki i umiarkowany, który monitoruje zadanie  

i przedsięwzięcie szkolne, gdzie włączeni są w/w uczniowie. 

- praca z uczniem uzdolnionym polega między innymi na ; 

٠prowadzeniu kół tanecznego, bibliotecznego, teatralnego, humanistycznego, 

recytatorskiego, Schola, plastycznego, fotografii artystycznej, sportowego, języka 

angielskiego, matematycznego, wokalnego, naukowego, języka niemieckiego, 

polonistycznego, medialnego, 

-realizowaniu projektów z udziałem dzieci uzdolnionych tj.; 

> uczę się z Anwilem – tematyka matematyczno-przyrodnicza, 

> Granty – stypendia dla uczn. Klasy III gimnazjum, 

> projekt ZUS – 15 uczniów z kla 1 i 2 gimnazjum, 

> projekt Czujniki PASCO – kl. 1-3 SP 

> projekt Młodzi cyfrowi – wybrani uczniowie kl. 7 i 2 i 3 SP, 

> projekt szkolny klub sportowy – wybrani uczniowie SP i gimnazjum. 

 

Ad. 5 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaniu przedstawił informację dotyczącą zaistniałego 

na terenie szkoły zdarzenia z dnia 27 lutego 2018 r. ( informacja   w załączeniu ). 

Dyrektor SP w Lubaniu 

Bezpieczeństwo w szkole jak najbardziej leży nam na sercu. Szkoła objęta jest 

monitoringiem. Szkoła jest miejscem bezpiecznym. 
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Wójt Gminy 

Stosowne działania w zaistniałej sprawie zostały podjęte. Wszystko co było możliwe 

zostało zrobione. Niestety czasem nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, stąd 

zaistniała sytuacja. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Owszem na zdarzenie, które miało miejsce nikt nie miał wpływu. Jednak ile                        

w związku z tym szkoła musiała podjąć działań. Tylko dlaczego jeden z uczniów 

przyniósł nóż do szkoły. 

Dyrektor SP w Lubaniu 

Okazuje się, że rodzice byli świadomi, że dzieci posiadają takie noże. To nie tylko jeden 

uczeń był. Uczniowie widzieli już wcześniej zabawy nożami ale nikt mi tego nie zgłosił. 

Gdyby zostało mi to zgłoszone od razu byśmy odpowiednio zareagowali. 

Radny Wojciech Kaszubski 

Na pewno obowiązuje na terenie szkoły zakaz przynoszenia ostrych narzędzi. 

Dyrektor SP w Lubaniu 

Oczywiście jest cała procedura w sprawie bezpieczeństwa dostępna na naszej stronie 

internetowej. 

Nauczyciel Remigiusz Pruchnicki 

To stało się na moim dyżurze najgorsze to, że uczniowie nas oszukali i prawdy 

dowiedzieliśmy się dopiero po godzinie czasu. Jednakże pomoc była udzielona od razu. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Dyrekcja i grono nauczycielskie ma poczucie, ze wszystko zostało zrobione. My również 

mamy poczucie że wszystko co można było zrobić zostało zrobione. 

Wójt Gminy 

Ja chciałabym zaznaczyć, iż rodzice odprowadzają dzieci do szkoły i prawie nie 

wychodzą z niej bo przesiadują na korytarzu. Moim zdaniem trzeba uszczelnić przepływ 

ludzi do szkoły w ten sposób żeby kontrolować kto po co i na ile wchodzi do szkoły.  

Dyrektor SP w Lubaniu 

Tak problem jest taki, że rodzice niepracujący przychodzą po dzieci  o dużo za wcześnie  

i rzeczywiście niepotrzebnie przesiadują w szkole. 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

Proszę, by szczególną opieką i to nie jednorazową otoczyć klasy siódme. Chodzi mi 

między innymi o zwrócenie uwagi na przypadki dyskryminacji np. ze względu  na markę 

odzieży w jakiej uczeń chodzi do szkoły. 

Radna Małgorzata Juchniewicz 

Tak klasy siódme to są uczniowie w szczególnym wieku, którym różne nieprzewidywalne 

pomysły mogą przychodzić do głowy. A to właśnie z racji wieku. 

Radny Jarosława Kulpa 

Zaistniała sytuacja była niełatwa a Pan Dyrektor naprawdę zachował spokój                         

i właściwie zareagował za co trzeba mu podziękować. Nauczyciele tak na dyżurach jak  

i na lekcjach zwracają uwagę na wszelkiego rodzaju zachowania uczniów. 

 

Ad. 6 

W ramach spraw bieżących Pani wójt poinformowała o nadchodzących imprezach             

i uroczystościach, a mianowicie: 

- dnia 2 maja odbędzie się piknik z okazji 50 lecia GOK-u, 

- dnia 18 maja odbędzie się Powiatowy Dzień Strażaka. 

 

Ad. 7 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji 

Agnieszka Augustyniak 

Protokołowała : 

Aleksandra Bednarek 

Inspektor ds. obsługi rady 

 

 

 


