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Dotyczy: wniosku BRM.0012.~014.KJ BRM.ZD-0051O/14 z dnia 11 czerwca br.
zawartego w wyciągu z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 9 czerwca 2014 r.

Odpowiadając na ww. wniosek złożony w dniu II czerwca 2014 r. uprzejmie wyjaśniam co

następuje.

W sprawie dokonania przesunięć środków w budżecie miasta Katowice w 2014 r. na opłacenie

projektu wykonawczego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 uprzejmie informuję,

iż ww. projekt opiewa na znaczną kwotę 65.000 zł w związku z czym jego realizacja uzależniona jest

od możliwości finansowych budżetu Miasta. Decyzja w tej sprawie będzie możliwa do podjęcia po

analizie wyników realizacji dochodów miasta za I półrocze br., tj. w przypadku kiedy

dochody miasta po I półroczu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na dzień

01.01.2014 r.

W sprawie przedłożenia do rozbudowy katowickich przedszkoli w dzielnicach

Kostuchna i Szopienice wraz z harmonogramem działań, dokumentacja projektową,

informacjami analitycznymi poprzedzającymi projektu kosztami realizacji tego

przedsięwzięcia - informacja została zawarta w załączniku nr l.

W sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2015 r. środków na:

1) wykonanie remontu elewacji Miejskiego Przedszkola nr 94,

2) wykonanie remontu kuchni Miejskiego Przedszkola nr 85,

3) wykonanie mechanicznej wentylacji kuchennej w budynku KZGM zajmowanym przez

Krystvna.Siejna@katowice.eu, 40-098 Katowice ul. Młyńska 4, tel. 32/2593-234,2539-626



w MP33 będzie możliwe do rozpatrzenia w miesiącu wrześniu br. czyli po analizie wykonania

budżetu miasta za I półrocze br. po stronie dochodów i wydatków.

W sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta na remont ogrodzenia i bramy

wejściowej na teren Miejskiego Przedszkola nr 90 uprzejmie informuję, iż środki na ww.

zadania zostały przyznane Przedszkolu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr

2127/14 z dnia 25.06.2014 r. w łącznej kwocie 115.000 zł.

W sprawie podjęcia działań mających na celu wykonanie miejsc postojowych dla

samochodów w miejsce istniejącego tarasu Miejskiego Przedszkola nr 73 informuję, że w

dniu 25 stycznia 2013 roku został złożony wniosek do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o uregulowanie stanu prawnego działki 56/7 , na której

zlokalizowany jest taras Miejskiego Przedszkola 73 w Katowicach. Do chwili obecnej nie

otrzymano stosownej decyzji w tej sprawie.

W związku z powyższym brak decyzji o skomunalizowaniu w/w działki me pozwala na

wszczęcie procedury związanej z wyburzeniem tarasu i wykonania miejsc postojowych dla

samochodów.

W sprawie łączenia tegorocznych trzech klas czwartych w dwie klasy piąte w SP 62 oraz

łączenie klas na terenie katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych - informacje

zostały zawarte w załączniku nr 2.
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Dotyczy: rozbudowy trzech przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest miasto Katowice:
Poniżej zamieszczono fiszkę przygotowaną na potrzeby zgłoszenia Projektu do
ZIT na lata 2014-2020.

_ I._!ytuł_p.!()j~ktu:_________. .
i Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego dla których organem
lpr?wa~~~cym jest miasto Katowice.

II. Beneficjent:

Miasto Katowice

III. Priorytetinwestycyjny/Obszar: _
XII. Infrastruktura edukacyjna. Działanie 12.1 infrastruktura wychowania przedszkolnego

____ .J

IV. Opis projektu - informacje o projekcie wynikające z przyjętych kryteriów oceny
(zgodnie z propozycją IZ):

A. Charakterystyka projektu: _.___ _
1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice zbadał potrzeby społeczeństwa w zakresie

dostępu do edukacji przedszkolnej, wykorzystując w tym celu dane własne oraz dane
statystyczne, przyjmując założenie wprowadzone zmianą do ustawy o systemie oświaty, iż
jednostka samorządu terytorialnego musi zagwarantować miejsca w przedszkolach dla
wszystkich 5- cio oraz dla wszystkich chętnych 3 i 4 -ro latków. Przewiduje się, że
realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału edukacyjnego wychowanków
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, pozwoli na
wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom rozpoczynającym realizację
obowiązku szkolnego, poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach dla których
miasto jest organem prowadzącym. Zgodnie z brzmieniem przywołanej ustawy zmieniającej
ustawę o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/15 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte
wszystkie sześciolatki urodzone w pierwszej połowie roku szkolnego. Począwszy od roku 2015/16
wszystkie sześciolatki będą realizowały obowiązek szkolny, zaś wszystkie 5-cio latki i wszystkie
chętne 3 i 4 - ro latki będą uczęszczać do przedszkoli. Średnioroczna liczba wychowanków w
przedszkolach kolejno w latach będzie wynosiła: 2015 - 9.101,2016 - 9190,2017 - 9.126,2018-
9.028, 2019 - 8.898, 2020 - 8.740; liczba dzieci objętych rocznym obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym, przy założeniu, że obowiązkiem tym objęte będą dzieci 4-ro i 5-
cio letnie, odpowiednio w latach szkolnych: 2015/16 - 5.545,2016/17 - 5.907, 2017/18-5.816,
2018/19 - 5731, 2019/20 - 5.628. Źródło dane własne - dane demograficzne Urzędu Miasta
Katowice oraz prognoza opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Miasto Katowice zapewnia w roku szkolnym 2013/14 łącznie 7956 miejsc w przedszkolach, dla
których jest organem prowadzącym (w tym w oddziałach ,,0" w szkołach podstawowych) oraz 100
miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst. Przedszkola
niepubliczne i punkty przedszkolne niepubliczne oferują 2 394 miejsca. W bieżącym roku
szkolnym do przedszkoli publicznych przyjęto łącznie 8 024 wychowanków, w tym 105 dzieci do,
oddziałów integracyjnych i 52 dzieci do oddziałów specjalnych, 100 dzieci do dwóch przedszkoli I

prowadzonych przez organ inny niżjst. Z tej liczby 48% stanowią kobiety. Wszystkie przedszkola
objęte projektem rozbudowy znajdują się w dzielnicach w których liczba dzieci 3 i 4 - ro letnich
nieprzyjętych do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, w
rekrutacji na rok szkolny 2014/15, jest najwyższa w mieście oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
dzielnic o dużych potrzebach w tym zakresie. I tak: MP 41 i MP 42 zlokalizowane są w dzielnicy
Kostuchna, która graniczy z dzielnicą Podlesie oraz Piotrowice - Ochojec i Ligota. Do przedszkoli
w tych dzielnicach zostało zgłoszonych łączne 493 czterolatków, przyjęto 485 (poza systemem
pozostało 33) oraz 445 trzylatków, przyjęto 331 (poza systemem pozostało 114 kandydatów). MP



66 znajduje się w dzielnicy Szopienice, która graniczy z dzielnicą Giszowiec. O przyjęcie do
przedszkoli w tych dzielnicach ubiegało się 268 czterolatków, przyjęto 147 (poza systemem
pozostało 21 kandydatów) oraz 176 trzylatków, przyjęto 128 (poza systemem pozostało 48
kandydatów). Należy podkreślić, że w skali miasta są to jedyne dzielnice, gdzie liczba
nieprzyjętych kandydatów 3 i 4 - ro letnich jest znaczna. W pozostałych dzielnicach albo wszystkie
dzieci zostały przyjęte do przedszkoli lub też kandydaci nie zostali przyjęci do danego przedszkola
ale inne placówki w dzielnicy dysponują jeszcze wolnymi miejscami (źródło informacji:
elektroniczny system naboru na rok szkolny 2014/15). Należy podkreślić, iż w dzielnicach
w których planowana jest rozbudowa Przedszkoli nie jest możliwa adaptacja istniejących
w zasobach miasta nieruchomości.

2. Każdego roku miasto Katowice tworzy nowe oddziały przedszkolne w istniejących placówkach, w
tym oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.
Wobec zmian do ustawy o systemie oświaty otwieranie oddziałów "O" w szkołach podstawowych
nie będzie możliwe, co spowoduje spadek miejsc w przedszkolach miejskich w roku szkolnym
2015/16 o 255, a zatem liczba miejsc w przedszkolach publicznych wynosić będzie 7769. Biorąc
pod uwagę powyższe argumenty należy zwiększyć liczbę miejsc w miejskich przedszkolach
poprzez działania inwestycyjne (rozbudowa istniejących przedszkoli).

3. Cel projektu: zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz wzrost
upowszechnienia edukacji przedszkolnej gwarantowanej przez miasto Katowice. Zapewnienie
dzieciom miejsc w przedszkolach prowadzonych przez miasto Katowice jest odpowiedzią na
wytyczne MEN, ale przede wszystkim zaspokaja potrzeby mieszkańców. Wpływa na redukcję
bezrobocia i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców.

4. Przedmiot i zakres projektu: przedmiotem projektu jest rozbudowa, w roku szkolnym
2014/15, 3 istniejących przedszkoli o miejsca w przedszkolach modułowych, powiązanych
przewiązką z budynkiem macierzystym w dzielnicach, w których obserwuje się największe
zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne. Do rozbudowy zakwalifikowano:
Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz
Miejskie Przedszkole nr 42. Wszystkie przedszkola zostaną rozbudowane o pomieszenia o
łącznej powierzchni zabudowy około 540 rn" każde, w oparciu o rozwiązania systemu
zabudowy modułowej. Każde przedszkole zyska 4 dodatkowe oddziały, z tym, że
przewiduje się, iż Miejskie Przedszkole nr 66 w Katowicach będzie przedszkolem z
dwoma oddziałami integracyjnymi. Biorąc pod uwagę powyższe, łączna liczba powstałych
dodatkowych miejsc będzie wynosić 290, co przy zlikwidowanych oddziałach "O" w
szkołach podstawowych (spadek o 255 miejsc) spowoduje realnie wzrost liczby miejsc w
przedszkolach miejskich w roku szkolnym 2015/16 o 35. Łączna liczba miejsc w
przedszkolach publicznych, począwszy od września 2015 roku będzie wynosiła 8059.
Realizacja projektu zaspokoi potrzeby w zakresie dostępności do usług przedszkoli
oferowanych przez miasto Katowice w placówkach publicznych w kolejnych latach na
poziomie: w roku 2015 - 88,55%,2016 - 87,70%, 2017 - 88,31%,2018 - 89,27%,2019-
90,59%,2020 - 92,29%, z czego 52% będą stanowiły kobiety.

5.Grupa docelowa: dzieci urodzone i zamieszkałe na terenie miasta Katowice w wieku od
trzech do pięciu lat, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6. Po zakończeniu projektu działania będą finansowane z budżetu miasta. Po roku 2020
zakłada się (co potwierdzają dane statystyczne) spadek liczby dzieci w wieku
przedszkolnym, co jeszcze korzystniej wpłynie na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w
mieście Katowice, w placówkach publicznych.

B. Zasięg projektu:
Miasto Katowice

c. Dokument strategiczny/programowy uzasadniający realizację projektu:



Strategia roz;~j~~~jewództwa śląskiego "Śląskie 2020". Proj~ktwpi~~j-e-~ię~cel strat~gi;~~
A.l. pn. wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców. Jest odpowiedzią na '
priorytety B i C z zakresu wzrostu dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim
standardzie i z zakresu: województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki

l i przestrzeni europej skiej.

D. komplementarność z innymi projektami (spoza wiązki ZIT) wraz ze wskazaniem
projektów (w tym projektów komplementarnych do ZIT, planowanych do wsparcia z

___ )JO krajowych/PRO WSL20l4-2020):ITytuł projekt~ --- -TP~ze-d;;;i~t projekt~---TSzaco~~a
I ~omplementarnego i I komplementarnego wartość/wartość
l beneficjent· całkowita projektu
. (PLN) oraz źródło

finansowania projektu

(nazwa PO/PRO) li ~~

Całkowita wartość Projekt adresowany jest
projektu: do trzech
3 399 640,00 zł, :rozbudowywanych
maksymalna wartość j przedszkoli, dla
dofinansowania: których organem
2 889 694,00 zł prowadzącym jest
(85% )EFS, miasto Katowice .
wkład Miasta Opisywany projekt
509946,00 zł (15%) będzie uzupełnieniem

ww. projektu w
zakresie zwiększenia
liczby miej sc w
przedszkolach, dla
których organem
prowadzącym jest
miasto Katowice, a co
za tym idzie
zwiększenie liczby
odbiorców
przywołanego projektu.

Opis
komplementarności
projektu

Wzrost dostępu do
I wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej
w rozbudowywanych
przedszkolach dla
których organem
prowadzącym jest
miasto Katowice.

Prowadzenie zajęć
dodatkowych z IT,
języka angielskiego,
zajęć artystycznych,

I pływackich oraz
i z zakresu pomocy
.psychologiczno -
pedagogicznej,
doskonalenie
zawodowe nauczycieli,
zwiększenie
kompetencji
wychowawczej
rodziców poprzez
szkolenia i warsztaty.

E. Opis uwzględnienia zasady partnerstwa i zaangażowania podmiotów lokalnych w
_____ pr<>jekcie:

l

' Projekt uw~ględnia zasady partnerstwa środowiska lokalnego przedszk~l;.- Rozbudowę
.przedszkoli zaplanowano w tych dzielnicach, gdzie zapotrzebowanie na wolne miejsca w
!lErz~dszkol~~~jest największe w skali Miasta. _

f~_Qpis\Vkładu w realizację produktu i rezultatu: _ _ .--.-._--_ .. _ .._----_. . .... -------------- ---- -------, ---- . ~
Zakłada S1ę, że w roku szkolnym 2014/15 3 przedszkola dla ktorych organem prowadzącym Jest i

miasto Katowice zostaną rozbudowane o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne w
zestawach modułowych o powierzchni około 540 m" każdy. Moduły będą połączone w sposób
trwały (przewiązka) z istniejącym budynkiem przedszkola. Należr_~odl<reśli~, że. zmiaIla i



I--~~~~~····.~~_..~~---._~~~-~..-.-~~.~.~.~---~----~.---~.~. ~~~-----~ -.~~..~..--.~--_._~-...~
: ustawy o systemie oświaty dotycząca przekształcania szkół z oddziałami rocznego
II obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w zespoły szkolno - przedszkolne będzie

skutkowała likwidacją 9 oddziałów "O", w tym 2 integracyjnych. Realizacja projektu'
I zagwarantuje szeroki dostęp do edukacji przedszkolnej na poziomie 8 059 miejsc, w

przedszkolach publicznych (w tym 2 prowadzone przez organ inny niż jst.), co
zagwarantuje zabezpieczenie dostępności w kolejnych latach w wymiarze: 2015 - 88,55%,
2016 - 87,70%, 2017 - 88,31 %, 2018 - 89,27%, 2019 - 90,59%, 2020 - 92,29%, z czego
52% będą stanowiły kobiety. I

.~~.~--- --~~~._~-~--_..~._~~---

G. Gotowość beneficjenta do realizacji projektu (opis stanu przygotowań do realizacji,
wskazania posiadanych dokumentów projektowych, sposób finansowania wkładu

-----~~ \V!~~~g<?): .....-~~-~--~..----.~~-~~.~---~~--.~---. .~--~._-.~........ .~~----.~ ..~-l
I Beneficjent potwierdza gotowość do realizacji projektu. Wszystkie przedszkola znajdują się na
działkach należących do miasta Katowice. Została opracowana koncepcja architektoniczna,
oszacowano koszt inwestycji wraz z przeprowadzeniem robót ziemnych i przyłączy oraz
wyposażeniem przedszkoli i doposażeniem istniejących placów zabaw w ogrodach

:przedszkolnych, i tak dla Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi - I

:l 880 OOOzł,dla miejskiego Przedszkola nr 42 - l 700000 zł, dla Miejskiego Przedszkola nr 66
11 850000 zl. Wkład wlasny będzie finansowany z budżetu miasta na rok 2015, źródło
finansowania projektu EFRR.

~ ~~ __ ~~~~~ .. _ .~ .~._ .. ~_~ .. _~. ..~_ . . _~ __ •. . ~~~ _~ J

Dotyczy: zajęć dodatkowych w rozbudowywanych przedszkolach:
Poniżej zamieszczono fiszkę przygotowaną na potrzeby zgłoszenia Projektu do
ZIT na lata 2014-2020.

II. Tytuł proj ektu:
li~iększ~~ie dostęp~~ś~~i'do placówek W;;~h~~~ia- przedszk~~~go di~który~h~rgan~IIl
! prowadzącym jest miasto Katowice.

.. ... _ .... --_ ... _-_ ..._ .._----- _ ..

III. Beneficjent:

l_~iasto Katowic~ __~._ ..~_.~~.~~.. .~~ ~.~~____ ~~~=-~J
~_y. Priorytet inwestycyjny/Obszar: .. ... . ._~

r XII. Infrast;kt~~a eduka~~~~~~D~zi~ł~i~ 12.1 infra~t;ktu;a wych~o;~iap~;;d~~k~l~eg~~ ----:
l . _.. .. .. , . ... __ ... ... .. _ -----'

VI. Opis projektu - informacje o projekcie wynikające z przyjętych kryteriów oceny
(zgodnie z propozycją IZ):

r~-H.l~.y~~:~:~s~~:~~~r~:~du Miasta Kat~wi~~-~badał pot;~eby społ~~zeńsrnra~ z~~~i;
dostępu do edukacji przedszkolnej, wykorzystując w tym celu dane własne oraz dane I
statystyczne, przyjmując założenie wprowadzone zmianą do ustawy o systemie oświaty, I
iż jednostka samorządu terytorialnego musi zagwarantować miejsca w przedszkolach dla
wszystkich 5- cio oraz dla wszystkich chętnych 3 i 4 -fO latków. Przewiduje się, że I

realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału edukacyjnego wychowanków
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, pozwoli na
wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom rozpoczynającym realizację,

I

obowiązku szkolnego, poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach dla których
miasto jest organem prowadzącym. Zgodnie z brzmieniem przywołanej ustawy zmieniającej
ustawę o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/15 obowiązkiem szkolnym zostaną objęte I

wsZ?'s~~~~.~ześciolatki urodzone_~~_P!~~szejy~~~~ie r~ok~~_szk~!~ego:~Począ~~zy o~. roku I



2015/16 wszystkie sześciolatki będą realizowały obowiązek szkolny, zaś ~szystkie 5-cio latki i I
wszystkie chętne 3 i 4 - ro latki będą uczęszczać do przedszkoli. Srednioroczna liczba I

wychowanków w przedszkolach kolejno w latach będzie wynosiła: 2015 - 9.10 l, 2016 - 9190, I
2017 - 9.126, 2018 - 9.028, 2019 - 8.898, 2020 - 8.740; liczba dzieci objętych rocznym

I

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, przy założeniu, że obowiązkiem tym objęte I
będą dzieci 4-ro i 5-cio letnie, odpowiednio w latach szkolnych: 2015/16 - 5.545,2016/17 -:
5.907, 2017/18-5.816, 2018/19 - 5731, 2019/20 - 5.628. Źródło dane własne - dane [
demograficzne Urzędu Miasta Katowice oraz prognoza opracowana na podstawie danych:
Głównego Urzędu Statystycznego. Miasto Katowice zapewnia w roku szkolnym 2013/14 łącznie I
7 956 miejsc w przedszkolach, dla których jest organem prowadzącym (w tym w oddziałach "O'"
w szkołach podstawowych) oraz 100 miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
inny organ niż jst. Przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne niepubliczne oferują 2 394
miejsca. W bieżącym roku szkolnym do przedszkoli publicznych przyjęto łącznie 8024
wychowanków, w tym 105 dzieci do oddziałów integracyjnych i 52 dzieci do oddziałów I
specjalnych, 100 dzieci do dwóch przedszkoli prowadzonych przez organ inny niżjst. Z tej liczby
48% stanowią kobiety. Wszystkie przedszkola objęte projektem rozbudowy znajdują się w'l
dzielnicach w których liczba dzieci 3 i 4 - ro letnich nieprzyjętych do przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice, w rekrutacji na rok szkolny 2014/15, jest najwyższa ;
w mieście oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic o dużych potrzebach w tym zakresie. I tak: I
MP 41 i MP 42 zlokalizowane są w dzielnicy Kostuchna, która graniczy z dzielnicą Podlesie oraz 'I

Piotrowice - Ochojec i Ligota. Do przedszkoli w tych dzielnicach zostało zgłoszonych łączne 493
czterolatków, przyjęto 485 (poza systemem pozostało 33) oraz 445 trzylatków, przyjęto 331 (poza:
systemem pozostało 114 kandydatów). MP 66 znajduje się w dzielnicy Szopienice, która graniczy'
z dzielnicą Giszowiec. O przyjęcie do przedszkoli w tych dzielnicach ubiegało się 2681
czterolatków, przyjęto 147 (poza systemem pozostało 21 kandydatów) oraz l 76 trzylatków"
przyjęto 128 (poza systemem pozostało 48 kandydatów). Należy podkreślić, że w skali miasta sąl
to jedyne dzielnice, gdzie liczba nieprzyjętych kandydatów 3 i 4 - ro letnich jest znaczna. W!
pozostałych dzielnicach albo wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkoli lub też kandydaci I
nie zostali przyjęci do danego przedszkola ale inne placówki w dzielnicy dysponują jeszcze'
woln~mi miejs~~~i. (źródło. in~ormacji: el,ektroniczny system naboru na rok szkolny ~01.4/~5)·1
Nalezy podkreślić, IŻ w dzielnicach w ktorych planowana Jest rozbudowa Przedszkoli me jest:
możliwa adaptacja istniejących w zasobach miasta nieruchomości.

2. Każdego roku miasto Katowice tworzy nowe oddziały przedszkolne w istniejących placówkach"
w tym oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach I
podstawowych. Wobec zmian do ustawy o systemie oświaty otwieranie oddziałów "O" w,
szkołach podstawowych nie będzie możliwe, co spowoduje spadek miejsc w przedszkolach i
miejskich w roku szkolnym 2015/16 o 255, a zatem liczba miejsc w przedszkolach publicznych
wynosić będzie 7 769. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty należy zwiększyć liczbę miejsc w
miejskich przedszkolach poprzez działania inwestycyjne (rozbudowa istniejących przedszkoli).

3. Cel projektu: zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego oraz wzrost
upowszechnienia edukacji przedszkolnej gwarantowanej przez miasto Katowice. Zapewnienie,
dzieciom miejsc w przedszkolach prowadzonych przez miasto Katowice jest odpowiedzią na ~
wytyczne MEN, ale przede wszystkim zaspokaja potrzeby mieszkańców. Wpływa na redukcję I
bezrobocia i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców.

4. Przedmiot i zakres projektu: przedmiotem projektu jest rozbudowa, w roku szkolnym!
2014/15, 3 istniejących przedszkoli o miejsca w przedszkolach modułowych,
powiązanych przewiązką z budynkiem macierzystym w dzielnicach, w których obserwuje
się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne. Do rozbudowy
zakwalifikowano: Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami
Integracyjnymi oraz Miejskie Przedszkole nr 42. Wszystkie przedszkola zostaną,
rozbudowane o pomieszenia o łącznej powierzchni zabudowy około 540 m2 każde, w I
oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej. Każde przedszkole zyska 4 i

dodatkowe oddziały, z tym, że przewiduje się, iż Miejskie Przedszkole nr 66 w i
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przy zlikwidowanych oddziałach "O" w szkołach podstawowych (spadek o 255 miejsc) I
spowoduje realnie wzrost liczby miejsc w przedszkolach miejskich w roku szkolnym
2015/16 o 35. Łączna liczba miejsc w przedszkolach publicznych, począwszy od 'I

września 2015 roku będzie wynosiła 8059. Realizacja projektu zaspokoi potrzeby w
zakresie dostępności do usług przedszkoli oferowanych przez miasto Katowice w i

placówkach publicznych w kolejnych latach na poziomie: w roku 2015 - 88,55%, 2016-1
87,70%,2017 - 88,31%,2018 - 89,27%, 2019 - 90,59%,2020 - 92,29%, z czego 52%
będą stanowiły kobiety.

5. Grupa docelowa: dzieci urodzone i zamieszkałe na terenie miasta Katowice w wieku od
trzech do pięciu lat, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Po zakończeniu projektu działania będą finansowane z budżetu miasta. Po roku 2020
zakłada się (co potwierdzają dane statystyczne) spadek liczby dzieci w wieku
przedszkolnym, co jeszcze korzystniej wpłynie na upowszechnienie edukacji
prze_~_~z)(_ol~~L~mi~~_cieKat~~!ce, w p~~~ówkac~p~bli~znyc~ ".__ ... ._.. --.J

_____..L.__Z:_'!~!~B.p~oje~!l:l.: . _

I ~~~!~Ka~~!~~ ._..__.

0·· •• __ - ". ,. ... __ .__ " ..•• .". •. ~

._._ . ... .1

__L u_ Doku~el!t~!!:.ateEi~~!ly/progr.am~~ l!~asad~ający !,ealiz,!cję projek~_ . . ..
Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskie 2020". Projekt wpisuje się w cel strategiczny l
A.l. pn. wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców. Jest odpowiedzią na
priorytety B i C z zakresu wzrostu dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim 'Ii

standardzie i z zakresu: województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki
.i przestrzeni europej skiej. .

K. komplementarność z innymi projektami (spoza wiązki ZIT) wraz ze wskazaniem
projektów (w tym projektów komplementarnych do ZIT, planowanych do wsparcia z

___ pO krajowych/PRO WSL 2014-2020):I: ..... .,--------.-.-- "'---.-
Tytuł projektu .Przedmiot projektu
komplementarnego i I komplementarnego
beneficjent i

IS;~~~~an;---- IOpis ------....- -- ...
;wartość/wartość !komplementarności
I całkowita projektu Iprojektu 'I

' (PLN) oraz źródło :

~--------t-- ---- -- !f;,:a;~;l~ektu1!- - ----J
i Wzrost dostępu do .Prowadzenie zajęć I Całkowita wartość Projekt adresowany jest
wysokiej jakości I dodatkowych z IT, 'projektu: do trzech
edukacji przedszkolnej 'języka angielskiego, 13399 640,00 zł, rozbudowywanych
w rozbudowywanych I zajęć artystycznych,; maksymalna wartość przedszkoli, dla
przedszkolach dla ,pływackich oraz I dofinansowania: których organem
których organem z zakresu pomocy ;2889694,00 zł prowadzącym jest
prowadzącym jest psychologiczno - I (85% )EFS, miasto Katowice.
miasto Katowice. pedagogicznej, 'I wkład Miasta Opisywany projekt

doskonalenie ' 509946,00 zł (15%) będzie uzupełnieniem
zawodowe nauczycieli, l' ww. projektu w
zwiększenie. zakresie zwiększenia
kompetencji liczby miejsc w



I h .wyc owawczej
I rodziców poprzez
:szkolenia i warsztaty.
I
I

[przedszkolach, dla

I
·których organem
prowadzącym jest

,miasto Katowice, a co
za tym idzie
zwiększenie liczby
odbiorców
przywołanego projektu.

L. Opis uwzględnienia zasady partnerstwa i zaangażowania podmiotów lokalnych w
,---- __pr()J~_~~_it?:__------. -. . ..----- _------ --- ---- ------. ---- . 1
Projekt uwzględnia zasady partnerstwa środowiska lokalnego przedszkola. Rozbudowę 1

przedszkoli zaplanowano w tych dzielnicach, gdzie zapotrzebowanie na wolne miejsca w
IJ~~_~~~~ko~achj~st_największe w skali Miasta. _ ._ __ ___ .___ __~

M: Qpis wkładu w realizację produktu i rezultatu: .... .. . ... ._______ .. _
Zakł~d~-~i~, że w ;ok.~-;~olnyOl--20 14/15--3 prz~d~zk~I-; -dl~-który~h--organ~m prowadzącym jest I
miasto Katowice zostaną rozbudowane o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne i sanitarne w
zestawach modułowych o powierzchni około 540 rn? każdy. Moduły będą połączone w sposób'
trwały (przewiązka) z istniejącym budynkiem przedszkola. Należy podkreślić, że zmiana
ustawy o systemie oświaty dotycząca przekształcania szkół z oddziałami rocznego.
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w zespoły szkolno - przedszkolne będzie'
skutkowała likwidacją 9 oddziałów "O", w tym 2 integracyjnych. Realizacja projektu
zagwarantuje szeroki dostęp do edukacji przedszkolnej na poziomie 8 059 miejsc, w
przedszkolach publicznych (w tym 2 prowadzone przez organ inny niż jst.), co
zagwarantuje zabezpieczenie dostępności w kolejnych latach w wymiarze: 2015 - 88,55%,
2016 - 87,70%, 2017 - 88,31 %, 2018 - 89,27%, 2019 - 90,59%, 2020 - 92,29%, z czego
52% będą stanowiły kobiety.

N. Gotowość beneficjenta do realizacji projektu (opis stanu przygotowań do realizacji,
wskazania posiadanych dokumentów projektowych, sposób finansowania wkładu

---- _~!~Q~()l:__________ - ----- --------- -- ..-.---------- .. ---l
Beneficjent potwierdza gotowość do realizacji projektu. Wszystkie przedszkola znajdują się na \
działkach należących do miasta Katowice. Została opracowana koncepcja architektoniczna, I
oszacowano koszt inwestycji wraz z przeprowadzeniem robót ziemnych i przyłączy oraz '[
wyposażeniem przedszkoli i doposażeniem istniejących placów zabaw w ogrodach
przedszkolnych, i tak dla Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi - I
l 880 OOOzł,dla miejskiego Przedszkola nr 42 - 1 700 000 zł, dla Miejskiego Przedszkola nr 66 I·

1 850000 zł. Wkład własny będzie finansowany z budżetu miasta na rok 2015, źródło .
finansowania projekt~_~F~. ___ .. .__ . .. J
W załączeniu dodatkowe informacje dotyczące opisywanych projektów.

WYDZiAŁU EDUKACJI



Lista projektów - Miasto Katowice

Gotowość projektu do realizacji na dzień Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (ilości Koszt

Tytuł projektu Reallzatorl Lokalizacja 31.03.2015r.1 harmonogram działań (np. planowanych postępowań o udzielenie zamówienia calkowlty/wnlos Okres Fundusz

Dysponent opracowanie dokumentu Studium publicznego, w tym zamówień poniżej progu 30 tys kowane realizacji
(EFRR, Ewentualne uwagi

Wykonalności, uzyskanie pozwoleń) euro) dofinansowanie
EFS)

utworzenie w budżecie Miasta na rok 2015
dla każdego z 3 przedszkoli, objętych Budżet
projektem, zadania pn. zakup 4 zestawów 65000,00 zł IX.2014r. Miasta

Zakup i montaż komputerów nastapi w I

komputerowych i jednej drukarki oraz Katowice
połowie 2015r.

zainstalowanie sprzętu.

Doskonalenie realizowane będzie dla grupy
ogółem 60 nauczycieli, przez kolejne 2 lata

IV kwarta/ szkolne, tj. w roku szkolnym 2014/15 i

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Zakłada się doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 r. do 2015/16. W każdym roku przewiduje się 4

zatrudnionych w przedszkolach, w których zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 63600,00 zł końca III EFS
spotkania grupowe, trwające po 4 godziny

realizowany będzie projkekt rozbudowy. wykorzystania w pracy z dzieckiem technologii IT kwartału dla 3 grup (łacznie 96 godzin), konsultacje

2017r. indywidualne po 20 godzin w każdym roku
(łącznie 40 godzin) oraz 4 warsztaty z

zakresu IT dla 3 grup. po 4 godziny (łacznie

Miejskie
96 godzin).

Przedszkole
nr 41,

Przewiduje się, że grupa uczestników zajęć

Wzrost dostępu do wysokiej Zespół Miejskie
będzie liczyła maksymalnie 15

jakości edukacji przedszkolnej Przedszkole
wychowanków. A zatem zajęciami zostanie

w rozbudowywanych
Obsługi

nr42,
objetych 41 grup. Przyjeto, że w każdym roku

przedszkolach dla których
Jednostek

Miejskie Zajęcia dodatkowe dla dzieci objętych szkolnym zajęcia będą realizowane przez 36
Oświatowych

organem prowadzącym jest I Wydział
Przedszkole wychowaniem przedszkolnym w IV kwartał tygodni. Zajęcia z IT będą realizowane w

miasto Katowice Edukacji
nr66 im. rozbudowywanych przedszkolach, w tym Zakłada się prowadzenie zajęć z zakresu IT, języka 2015 r. do

oddziale rocznego obowiązkowego

Majki zajęcia z zakresu: pomocy psychologiczno - angielskiego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej 3 155840,00 zł końca III EFS
przygotowania przedszkolnego w wymiarze 1

Jeżowskiej pedagogicznej, j. angieslkiego, IT, gimnastyki dla wychowanków kwartału godziny w tygodniu i zakłada się utworzenie

w korekcyjnej, pływania, hipoterapii i 2017r. 15 takich oddziałów. Zajęcia z języka

Katowicach dogoterapii. angielskiego we wszystkich grupach po 2
godziny w tygodniu, zajęcia z zakresu
pomocy psychologiczno - pedagogicznej (w
tym dogoterapia, hipoterapia, zajęcia
artystyczbne) po 3 godziny dla każdej grupy
w tygodniu.

W ramach projektu zostanie zapronowany
rodzicom cykl spotkań (wykłady, warsztaty,

IV kwartał konsultacje indywidualne), które poprowadzą
Zakłada zię przeprowadzenie zajęć dla rodziców z 2015 r. do specjaliści z zakresu psychologii i

Zajęcia dla rodziców zakresu kompetencji wychowawczych o charakterze 115200,00 zł końca III EFS pedagogiki.Przewiduje się utworzenie 18
wykładów, warsztatów i konsu~acji indywidualnych kwartału grup 20 osobowych, w każdym roku odbędą

2017r. się 4 spotkania (wykład, warsztaty,
konsultacje) dla każdej grupy, trwające po 4
godziny.

koszt całkowity wynosi 3 399 640,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 2889694,00 zł (85%), wkład Miasta 509 946,00 zł (15%)



Lisia projektów - Miasto Katowice

Real zator Gotowo,t projektu do realizacji na dzień 31.03.2015r./ Koszt Fundu
Tytuł / LokaUu harmonogram działań (np. opr.cowan/e dokumentu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (I/~c/ planowanych ~powań o udzielenie całk.owityfwnio Okres sz Ewentualne uwagi

projektu Oy'ponen cja zamówienia publlczn~o. w tym zamówień poniżej progu 30 ty. aulO) skowane realizacji (EFRR
Studium Wykonalno&cl, uz".kanle pozwoleń) , dofinansowani FF.C'

Działania organizacyjne. Utworzenie w budżecie Miasta Katowice nowego zadania pn. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 66 z V.2014r.
oddziałami integracyjnymi w Katowicach, z planem finansowym 40 000 zl w roku 2014.

Przetarg < 30000 eurc na wykonanie projektu koncepcyjnego. V1.2014r.

tl 1. Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z Zbiorczym Zestawieniem Kosztów rozbudowy MiejslQegoa Przedszkoła Nr 66 z oddzjałami integracyjnymi w Kat~cach, w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy
] Projekt koncepcyjny wraz z ZZK modułowej o powierzchni zabudowy ok. 540 m2. 2. Aktualny wyrys z mapy zasadniczej z oznaczoną grantcą
::! terenu ob;ętego inwestycją. 3. Mapa zasadnaa z oznaczoną granicą terenu objętego inwestycją oraz 10000 /8 500 I-VII2014r.
J '8- planowanym zagospodarowaniem uwzględniającym gabaryty projektowanych obiektów budowlanych. 4.

E ~ Mapa własnościowa obejmująca działkę na której będzie zrealizowany obiekt, jak również działki sąsiednie,
~ , z oznaczoną granicą terenu objętego inwestycją.-e.~ w vvyaame aeCYZJIo us a emuil. ]i Zlozenie wniosku w celu uzyskania decyzji o lokalizagi inwestygi celu publicznego dla zadania Rozbudowa V1II2014r. lokalizagi inwestycji celu

~ {j Ustalenie lokalizacji inwestycji celu pubłicznegf) Miejskiego Przedszkola Nr 66 z oddziałami integracyjnymi w KatCMicach.

~ .. Uzyskanie decvzii o lokalizacii inwestvcii celu Dubłiczneoo. X.2014r.
'E - J Przetarg < 30000 euro na WYkonanie dokumentacii oroiektowe' X.2014r..; s:

u Dokumentacja projektowa rozbudowy Przedszkola w oparciu Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Miejskiego Przedszkola Nr 66 z oddziałami'N I x-~ '" o rozwiązania systemu zabudowy modułowej o powierzchni integracyjnymi w Katowicach, w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej o powierzchni
'" 30 000 / 25 50( XII.2014ro .• '" zabudowy ok. 540 m2. zabudowy ok. 540 m2 - projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiar i kosztorys

N i 6
'" O -e inwestorski robót budowlanych.
'" ciZ " '" Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania Rozbudowa Miejskiego.• ~ ~ Pozwolenie na budowę Przedszkola Nr 66 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

1.2015r.

~ o .~c
l:I

.., Uzyskanie decvzii o Dozwoleniu na budowe . 1I1.2015r..., ~ ID
1-

" 'c;, .,
Przetarg < 30000 euro na wyKonanie studium wykonalności.

l:! ~ Studium wykonalnoSci 11.2015r.n,
Odbiór studium wvkonalności 20 000 /17 OOC 11.2015r.o .D

'" O Skomoletowanie dokumentów 11.2015r.G~ ! Umowa o dofinansowanie projektu 11I-
'iD' •. V.2015r .~ N

~ Przetarg na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy
o Miejskiego Przedszkola Nr 66 z oddziałami integracyjnymi w VI.2015r.-e.E

Katowicach.~
'"

Wykonanie robót budowlanych - rozbudowa Miejskiego 90000/1521 I-VII1.2015r.
Przedszkola Nr 66 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.

1 850 000 /1 572 000

Obj.śnienie do: Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1. Połegające na remoncie. montażu lub przebudowie. jeżeli nie powodują zm~ny sposobu zagospodarowania terenu j użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zalaooe do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronte środowiska.

2. Niewymagające pozwolenia na budowę.
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
Decyzję o lokalizacji inwestycji celu poblicznego • za wyjątkiem terenów zamkniętych· wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu tokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą IOka~zowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

W celu uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
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Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie złożone do protokołu, podczas posiedzenia Komisji
Edukacji w dniu 9 czerwca 2014r., a dotyczące łączenia obecnie funkcjonujących
trzech klas czwartych w dwie piąte w nowym roku szkolnym

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, uprzejmie informuję, że od roku szkolnego
2010111 tzn. od rozpoczęcia przez uczniów obecnych klas IV edukacji w Szkole Podstawowej
nr 62 w Katowicach realizowali oni obowiązek szkolny uczęszczając do trzech oddziałów.
Z danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wynika, że liczebność 3 oddziałów
wynosiła:

~ stan na 30 września 20 lOr. - 60 uczniów ( w 3 oddziałach klas I),
~ stan na 30 września 2011r. - 60 uczniów ( w 3 oddziałach klas II),
~ stan na 30 września 2012r. - 61 uczniów ( w 3 oddziałach klas III).

23 maja 2013r. został zatwierdzony arkusz organizacji Szkoły Podstawowej nr 62 im.
Józefa Kocurka w Katowicach na rok szkolny 2013/2014, w którym Dyrektor wykazał trzy
oddziały klas IV, liczące odpowiednio: IVA-21 uczniów, IVB - 20 uczniów, IVC- 21
uczniów ( stan ogólny 62 uczniów). We wrześniu 2013 roku liczba uczniów w oddziałach
klas IV omawianej Szkoły wynosiła 57 osób.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Szkoły w kwietniu br., wynika, że liczba
uczniów przyszłorocznych klas V jeszcze spadła i będzie wynosiła 55 osób, stąd też
w zatwierdzonym w dniu 21 maja 2014 roku arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej nr 62
im. Józefa Kocurka w Katowicach na rok szkolny 2014/2015 zaplanowano dwa oddziały klas
V, liczące 27 i 28 uczniów.

Pragnę zauważyć, że w bieżącym roku szkolnym w 14 szkołach podstawowych (
zarówno w klasach l-III jak i IV-VI) dla których organem prowadzącym jest Miasto
Katowice, funkcjonuje 49 oddziałów o liczebności 27 i więcej uczniów.
Odnosząc się do opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 5
w Katowicach, ul. Okrzei 4 w dniu 5 czerwca br., wyjaśniam co następuje:

~ Miasto Katowice oferuje dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach
edukacyjnych szerokie możliwości kształcenia, co zostało wprowadzone
zarządzeniem nr 147212013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 maja 2013r.
w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w Mieście Katowice. Należy jednak podkreślić. Że to Rodzice decydują
o sposobie realizacji obowiązku szkolnego przez ich dzieci.

~ Wszystkie szkoły dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice,
zobowiązane są do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom,
zgodnie z brzmieniem zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2013r.
poz. 532).

~ Jeżeli do szkoły ogólnodostępnej uczęszcza dziecko posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, to w myśl §5 ust.1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych ( tekst jednolity Dz.U z 2014r. poz 414),
opracowuje się dla niego indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Program
uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, jest
dostosowany do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości
psychofizycznych, a ponadto określa zakres i sposób dostosowania wymagań
edukacyjnych, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, formy i okres



udzielania pomocy, działania wspierające rodziców ucznia, proponowane zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz zakres współpracy
nauczycieli i specjalistów.

~ We wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice,
organizowane są zajęcia rewalidacyjne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz.U z 2012r. poz. 204).
Reasumując należy podkreślić, że niezależnie od liczby oddziałów klas V w Szkole

Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach w roku szkolnym 201412015, pomoc
psychologiczno - pedagogiczna będzie udzielana zgodnie z potrzebami uczniów.

Pragnę również dodać, że coroczna analiza wyników sprawdzianu po szóstej klasie
wykazuje, że liczebność dzieci w oddziale klasowym nie ma przełożenia na uzyskiwane
przez uczniów wyniki, nie można również z góry zakładać, że zwiększenie liczebności klas
spowoduje pogorszenie bezpieczeństwa uczniów.

Odnosząc się do kwestii łączenia oddziałów w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto Katowice połączono:

~ trzy oddziały klas IV (w sumie 55 uczniów) w dwa oddziały klas V, liczące po
27 i 28 uczniów, we wspomnianej powyżej Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka
w Katowicach,

~ cztery funkcjonujące oddziały klas III ( w sumie 74 uczniów) w trzy oddziały
klas IV, liczące IVA-25 uczniów, IVB - 25 uczniów i IVC - 24 uczniów w Szkole
Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach,

~ w zatwierdzonym na nowy rok szkolny arkuszu Szkoły Podstawowej nr 34 im.
Mikołaja Kopernika widnieją trzy oddziały klas III ( w sumie 54 uczniów) z uwagi na fakt, że
dwójka dzieci została zabrana do pogotowia opiekuńczego, poinformowano Rodziców
uczniów klas III, że jeśli liczba uczniów w okresie wakacji nie wzrośnie, również nastąpi
połączenie uczniów i stworzenie dwóch oddziałów klas III.

W Gimnazjach prowadzonych przez Miasto Katowice, nie dokonano połączenia klas.

NACZELNIK
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