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BRM.0012.4.3.2016.KJ-K 
 
Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 26.01.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 

  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:20 
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
 
Zaproszeni goście: 

 
1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK  
4. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pani Renata MATLA - KOCOT 

 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, 

poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy. 

3. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po powitaniu zgromadzonych na 
posiedzeniu gości oraz radnych przedstawiła zebranym porządek obrad.  
 
Komisja, jednogłośnie - 11 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia. 
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Ad. 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia 

Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, 

poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy. 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu 
Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie 
siedziby oraz zmianę nazwy. 
 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że chcemy w Katowicach 
wzmocnić szkolnictwo zawodowe. Zależy nam na tym by to szkolnictwo zawodowe było na jak 
najwyższym poziomie. Chcemy przywrócić rangę szkołom zawodowym, dlatego też postanowiliśmy 
stworzyć w naszym mieście Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej. Pani Prezydent podkreśliła, 
że funkcjonują w mieście już trzy bardzo sile ośrodki zawodowe. Zdaniem Pani Prezydent 
powstanie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej będzie dobrym momentem na zmianę 
wizerunku szkolnictwa zawodowego.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK dodał w uzupełnieniu, że przed wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r., który stanowi, że 
przeniesienie siedziby szkoły jest przekształceniem szkoły w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio 
stosowanych art. 59 ust. 1 i 2 tej ustawy, nie byłoby potrzeby podejmowania tej uchwały 
intencyjnej. W świetle powyższego organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy 
przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów 
(w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy 
j.s.t. właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Ponadto, w ocenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego zmiana dowolnego elementu aktu założycielskiego szkoły, który zgodnie z art. 
58 ust. 1 tej ustawy o systemie oświaty określa jej typ, nazwę i siedzibę, jest przekształceniem tej 
szkoły, o którym mowa w art. 59 ust. 6 tej ustawy. W związku z powyższym, niezbędne jest podjęcie 
przez Radę Miasta Katowice uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół 
Budowlanych im Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. Techników 7, poprzez przeniesienie 
siedziby oraz zmianę nazwy tego zespołu, przed dokonaniem tych zmian. 
 
Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy do Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej będą 
przyłączone inne szkoły zawodowe. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie planuje 
się takiego przyłączenia. Rozważane jest ewentualne tworzenie nowych zawodów i rozwijaniu 
placówki.  
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że prężnym ośrodkiem szkolnictwa zawodowego jest również 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 131. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że mówimy dziś o ośrodkach 
kształcenia zawodowego, a nie ogólnokształcącego.   
 
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy w związku ze zmianą nazwy tej placówki planowane są jeszcze 
jakieś dodatkowe działania edukacyjne, jakieś nowe kierunki, coś co otworzy nową kartę tej szkoły.      
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Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pani Renata MATLA – KOCOT 
wyjaśniła, że po połączeniu wszystkich funkcjonujących przy ul. Techników Zespołów Szkół ZSB 
działa dokładnie tak jak działał przed połączeniem tyle, że ze zdwojoną siłą. Nowe kierunki 
kształcenia już są i są one wdrażane. W zeszłym roku uruchomiony został zupełnie nowy kierunek 
kształcenia w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień. Zdaniem Pani Dyrektor zmiana nazwy 
jest potrzebna. Nikt nie będzie bowiem poszukiwał technika technologii odzieży, technika 
przemysłu mody w technikum budowlanym. Chcieliśmy to połączenie Zespołów Szkół 
przeprowadzić jak najdelikatniej. Niestosownym w tej sytuacji by było to, że dwa Zespoły Szkół 
straciły swoją nazwę, straciły siedziby i nagle Zespół Szkół Budowlanych przejmuje wszystko. Stąd 
pomysł proponowany w projekcie uchwały.  
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że wątpliwości budzi nazwa Katowickie Centrum Edukacji 
Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Dwa razy pojawia się tu nazwa Katowice. Taka 
nazwa będzie występowała na dyplomach i innych dokumentach. Pani radna zapytała czy nie 
będzie to trochę raziło?    
 
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Pani Renata MATLA – KOCOT 
wyjaśniła, że na świadectwach jest nazwa i numer szkoły, czyli Technikum nr 1 lub Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 1. Nie wolno stosować innej nazwy. Wyjątkiem są Śląskie Techniczne Zakłady 
Naukowe.  
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że nazwa Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. 
Powstańców Śląskich w Katowicach będzie jednak w użyciu w innych sytuacjach. Czy nie raziło to 
polonistów, że dwa razy to słowo Katowice się pojawia?  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że z takim nazewnictwem mamy do 
czynienia od dawna np. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Katowicach, 
nie tylko w edukacji, ale i w innych dziedzinach.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że my się będziemy i tak 
posługiwać nazwą Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich. 
W Katowicach jest to dookreślenie miejsca. Pani Przewodnicząca zapytała czy ta zmiana to tylko 
zmiana nazwy i siedziby, czy nie powoduje ona jakiejś reorganizacji, personalnych zmian, ruchów 
kadrowych. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że jest to zmiana nazwy, która 
w żadnej mierze nie powoduje wspomnianych przez Panią Przewodniczącą działań.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddał pod 
głosowanie. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach, ul. 
Techników 7, poprzez przeniesienie siedziby oraz zmianę nazwy, jednogłośnie - 11 głosów „za”- 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie 
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postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że autopoprawki dokonuje się 
w związku z koniecznością dostosowania zapisu projektu uchwały do zapisów wynikających 
z ustawy z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2016 roku poz. 35. Wprowadza się 
zmiany polegające na zmianie podstawy prawnej uchwały oraz uzasadnienia do uchwały. 
Oznaczenie dziennika urzędowego: „(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)” zastępuje się oznaczeniem „(Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)”. Ponadto §1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1) dziecko 
objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dziecko czteroletnie 
i pięcioletnie, a od dnia 1 września 2017 r. także dziecko trzyletnie, albo dziecko z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym – 64 pkt.;” §1 pkt. 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „6) dziecko rodzica 
bezrobotnego aktywnie poszukującego pracy i objętego jednocześnie opieką Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej (MOPS) lub zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) aktywnie 
poszukującego pracy albo dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny – 2 pkt;”.  
 
Radny Adam SKOWRON poprosił o uszczegółowienie informacji, które do niego docierają, że przy 
rekrutacji do przedszkoli punktowane było przejście do przedszkola, jako kontynuacja żłobka. Pan 
radny zapytał również jak punktowane jest rodzeństwo w tym samym przedszkolu.  
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że w przypadku 
rodzeństwa w przedszkolu przy rekrutacji dziecko otrzymuje dodatkowe 8 pkt.  
   
Przewodnicz ca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że dyrektorzy przedszkoli sami 
podejmują działania w zakresie tego by rodzeństwo uczęszczało do jednego przedszkola. Niemniej 
jednak zdarzały się takie sytuacje, że rodzeństwo było w dwóch różnych przedszkolach.  
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że taka sytuacja 
może mieć miejsce w sytuacji dziecka najmłodszego 3 latka, czyli nowego dziecka w naborze. 
Gminy mają obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach dla dzieci sześcio- pięcio- i czteroletnich. 
Natomiast dla trzylatków gmina nie ma takiego obowiązku jeszcze w tym roku. W związku z tym 
najmłodsze dzieci do przedszkola się mogą nie dostać lub dostają się tam gdzie są jeszcze wolne 
miejsca, czyli z preferencji drugiej lub trzeciej. Udawało się to rozwiązywać tak jak wspomniała Pani 
Przewodnicząca poprzez zaangażowanie i dobrą wolę dyrektorów przedszkoli.      
 
Radny Józef ZAWADZKI zapytał jak miasto planuje rozwiązać kwestię ewentualnych braków miejsc 
w przedszkolach. Zdaniem Pana radnego trzeba było wprowadzić do zasad rekrutacji określone 
zapisy dotyczące nie rozdzielania rodzeństwa. Nie każda rodzina ma bowiem możliwość dowożenia 
dzieci do przedszkoli w różnych dzielnicach miasta. Zdaniem Pana radnego należy tak konstruować 
przepisy by były jak najbardziej przyjazne rodzinie.  
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Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Edukacji Pani Grażyna BUREK wyjaśniła, że podstawy 
rekrutacji regulują zapisy ustawy o systemie oświaty i samorząd nie może działać wbrew zapisom 
ustawowym. Gmina zapewnia miejsca w przedszkolach w skali całego miasta, a nie w dzielnicach. 
Tak jak już Pani Pełnomocnik wspomniała problem może dotyczyć tylko dzieci najmłodszych, ale 
w swoim działaniu musimy kierować się przepisami ustawy.     
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że przepisy przepisami, ale najważniejsze jest dobro dzieci 
i rodziny.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała 
pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 
 
Komisja Edukacji po zapoznaniu się autopoprawką do projektu uchwały w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, jednogłośnie - 11 głosów „za”- 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotową autopoprawkę. 
 
Ad. 4. Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej przedstawicielom wydziałów merytorycznych za 
udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 

Magdalena WIECZOREK 

 

 

 

 


