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BRM.0012.4.2.2016.KJ-K 
 
Protokół Nr 2/16 z posiedzenia Komisji Edukacji 
 
 
Data posiedzenia: 03.02.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Zespół Szkół Specjalnych nr 7 ul. Zamkowa 2a Katowice 
 
  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 
Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
 
Radni nieobecni: 

1. Adam SKOWRON 
 
Zaproszeni goście: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
3. Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK 
4. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Zespołu Obsługi jednostek Oświatowych w Katowicach 

Pan Jan OGRODOWICZ 
5. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA 
6. Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani Joanna KAŁUŻNA  
7. Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani Monika MENCFEL 
8. Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani E_ P_ 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz 
ZARODKIEWICZ  

 
Porządek posiedzenia Komisji Edukacji 

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 Protokół nr 1/16 z posiedzenia w dniu 13.01.2016 r.  

 Protokół nr 3/16 z posiedzenia w dniu 26.01.2016 r.  
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca szkół specjalnych w mieście. 
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym 

u uwzględnieniem organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz przystosowaniem budynków 
szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent dziecka niepełnosprawnego). 

5. Opiniowanie projektów uchwał.  
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5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2015 r. 

6. Korespondencja i komunikaty. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Komisja Edukacji w ramach wizyty w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach przy 
ul. Zamkowej 2a miała okazję przekonać się jak wygląda baza materialno – dydaktyczna placówki. 
Pan Dyrektor oprowadzając członków Komisji zwrócił uwagę na pracownie, w których uczą sie 
dzieci m.in. pracownię muzyczną, logopedyczną, gospodarstwa domowego, dla dzieci z autyzmem. 
Następnie Komisja miała okazję przekonać się jak wygląda sala integracji sensoryczne, sala 
doświadczania świata oraz rehabilitacyjna, a także dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Pan 
Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że baza dydaktyczna jest stale rozwijana i wzbogacana o sprzęt 
i pomoce dydaktyczne, co umożliwia zindywidualizowaną pracę z uczniami z niepełnosprawnością 
intelektualną i niepełnosprawnościami  sprzężonymi. Ponadto uczniowie korzystają z boiska i placu 
zabaw wykonanego w ramach programu „Radosna szkoła”. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na 
mankamenty zajmowanego przez Zespół budynku, a mianowicie potrzebę przebudowania wyjścia 
awaryjnego i dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa p.poż. Wiele sal po latach 
użytkowania wymaga odświeżenia. Przebudowy wymaga także niewykorzystywana w związku 
z przejściem na formę żywienia cateringowego kuchnia. 
 
Na tym Komisja zakończyła wizytację budynku placówki.    
 
Podczas posiedzenia członkowie Komisji mieli możliwość poznać wszystkich podopiecznych Zespołu 
oraz obejrzeć przygotowany przez uczniów krótki występ pt. „Taniec drewnianych lalek” m.in. do 
Piosenki drewnianych lalek /Muzyka: Tomasz Bajerski Słowa: Cezary Domagała Śpiew: Monika 
Malec/. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA podsumowując 
występ uczniów stwierdził, że to, co podopieczni placówki otrzymają to mają. Nie są w stanie 
zawalczyć o to by dostać coś więcej. To co Państwu i nam uda się dla nich przygotować, zrobić by 
ich życie było godne to takim je tworzy. Rodzice robią wszystko, by było im jak najlepiej, ale też ich 
możliwości są ograniczone.  
 
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 proponując jednocześnie 
połączyć omawianie punktu 3 i 4 porządku obrad, gdyż są one ze sobą ściśle powiązane.  
 
Komisja, jednogłośnie - 9 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną przez 
Panią Przewodniczącą zmianą. 
 
Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekty 



- PROJEKT - 

3 

protokołów Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.01.2016 oraz Nr 3/16 z dodatkowego 
posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 26.01.2016  r. zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Edukacji. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała projekt 
protokołu Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 13.01.2016 r. pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 1/16 z został przyjęty jednogłośnie – 9 głosów „za”. 
 
W kolejności Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt protokołu Nr 3/16 
z dodatkowego posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 26.01.2016  r. 
 
Protokół Nr 3/16 z został przyjęty jednogłośnie – 9 głosów „za”. 
 
Ad. 3. - Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca szkół specjalnych w mieście. 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych ze 
szczególnym u uwzględnieniem organizacji szkół z oddziałami integracyjnymi oraz 
przystosowaniem budynków szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent 
dziecka niepełnosprawnego). 

 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
informacji będących przedmiotem obrad Komisji.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że kształcenie specjalne na terenie 
miasta Katowice zorganizowane jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice 
nr 1472/2013. Miasto zapewnia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego stosowne do ich niepełnosprawności formy kształcenia oraz transport lub refundację 
kosztów dowozu, jeżeli dowóz zapewniają rodzice uczniów. Pan Naczelnik dodał, że kształcenie 
specjalne zorganizowane jest w 6 zespołach szkół specjalnych. Ponadto oddziały specjalne 
i integracyjne znajdują się również w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Pan Naczelnik 
podkreślił, że decyzje o sposobie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci posiadające orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje rodzic, bądź opiekun prawny. Następnie Pan 
Naczelnik szczegółowo omówił jak wygląda wydatkowanie subwencji oświatowej na realizację 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacja pracy w szkołach ogólnodostępnych, 
integracyjnych oraz specjalnych.   
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA zaproponował, 
by członkowie Komisji wzięli udział w doświadczeniu, które pozwoli im poznać jak funkcjonują 
dzieci i młodzież z różnymi wadami wzroku. 
 
Podczas pokazu przygotowanego przez Panią Monikę Mencfel nauczycielkę Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 7, radni mieli możliwość doświadczenia skutków ograniczenia zmysłu wzroku. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA przedstawił 
zebranym szczegółową informację na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Pan 
Dyrektor przypomniał historię placówki. Następnie przedstawił kadrę pedagogiczną oraz 
pracowników administracji i obsługi zwracając uwagę na ich wysokie kwalifikacje i ogromne 
zaangażowanie w prace z podopiecznymi Zespołu. Pan Dyrektor podkreślił, że Szkoła prowadzi 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/03.02.2016/CCF20160128_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/03.02.2016/CCF20160128_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/03.02.2016/CCF20160128_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/03.02.2016/CCF20160128_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20EDUKACJI/03.02.2016/CCF20160128_0002.pdf
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szeroko zakrojoną współpracę przy tworzeniu różnego rodzaju projektów edukacyjnych ze 
„Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych 7” oraz w ramach podpisanej umowy z GWSP 
w Mysłowicach w zakresie kształcenia studentów podczas praktyk, organizacji spotkań i sympozjów 
jak również ING Bankiem Śląskim. Ponadto uczniowie szkoły są aktywnymi członkami Olimpiad 
Specjalnych a także konkursów dla szkół specjalnych. Podopieczni placówki mimo swej 
niepełnosprawności uczestniczą w szeroko rozumianej kulturze poprzez udział w koncertach 
w Filharmonii Śląskiej, zajęciach filmowych i plastycznych w Pałacu Młodzieży, spotkaniach 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pan Dyrektor podkreślił, że szkoła uczestniczy w programach: 
„Miejska dżungla”, „Sznupek”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Zdrowo jem więc 
wiem”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Narodowy program rozwoju 
czytelnictwa”, „Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła bez cyberprzemocy”. Reasumując 
Pan Dyrektor podkreślił, że Zespół Szkół Specjalnych nr 7 jest miejscem dobrze przygotowanym do 
przyjęcia uczniów z głęboka niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast sam obiekt placówki 
wymaga już wsparcia i modernizacji. Są bowiem jeszcze sale lekcyjne w których z powodu złego 
stanu grzejników C.O. temperatura spada do 15 oC. Wymusza to dogrzewanie sal grzejnikami 
elektrycznymi, co podnosi koszty utrzymania obiektu. Ponadto ze względu na fakt, iż liczebność klas 
jest mała, co wynika z przepisów oświatowych pomieszczenia lekcyjne też są małe jednak ich liczba 
staje się niewystarczająca. W związku z przejściem na formę żywienia cateringowego 
niewykorzystana zostaje część kuchni. Rodzice postulują jej przywrócenie ze względu na 
różnorodność diet dzieci, gdyby jednak nie było to możliwe można by ją było przebudować na 
pracownię gospodarstwa domowego. Z powodu zmian w przepisach p.poż. do realizacji 
przygotowany jest również wspomniany już wcześniej projekt poprawy bezpieczeństwa p.poż 
w tym dostosowanie wyjścia ewakuacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pan Dyrektor 
poddał również pod rozwagę budowę w Katowicach nowego lepszego miejsca dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na miarę XXI wieku.   
 
Radny Józef ZAWADZKI poruszył kwestię kuchni. W jego przekonaniu szkoła powinna dysponować 
własną kuchnią by móc realizować potrzeby żywieniowe swoich uczniów. Według Pana radnego 
catering nie jest dobrym rozwiązaniem w placówce gdzie dzieci mają zróżnicowane potrzeby 
żywieniowe oparte na dietach, których muszą ściśle przestrzegać. Pan radny stwierdził, że Komisja 
powinna skierować do Prezydenta wniosek w tej sprawie. Kolejną kwestią poruszaną przez Pana 
radnego była konieczność wymiany grzejników C.O. W czasie wizytacji pomieszczeń szkolnych 
widać było że jest to pilna potrzeba a kaloryfery nie przystają do obecnych norm. Pan radny 
stwierdził, że to również mógłby być wniosek Komisji. Taki wniosek stanowić by mogła również 
kwestia przebudowy wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z projektem, o którym wspomniał w swojej 
wypowiedzi Pan Dyrektor. Ponadto zdaniem Pana radnego sale lekcyjne są zbyt małe i należałoby 
pomyśleć nad możliwością ich modernizacji lub przeniesienia Zespołu, do jakiegoś większego 
budynku.   
 
Radna Barbara WNĘK poprosiła o przedstawienie danych statystycznych dotyczących ilości dzieci 
uczęszczających do Zespołu na przestrzeni ostatnich 5-10 lat. Pani radna poprosiła również 
o przedstawienie informacji dotyczącej ilości chętnych dzieci do podjęcia kształcenia w tej 
placówce. Czy wszystkie zainteresowane osoby zostają przyjęte.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że 
aktualnie w placówce jest 63 uczniów tym samym utworzonych zostało 18 oddziałów.  W ubiegłym 
roku szkolnym tych oddziałów na początku roku było 17 w trakcie roku utworzony został oddział 18. 
W latach wcześniejszych były bardzo podobne ilości oddziałów. Ich liczba wahała się w granicach 
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między 16 a 18. 
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani Joanna KAŁUŻNA dodała, że 
w 2000 roku było 98 uczniów w szkole. W ostatnich 10 latach ilość uczniów oscyluje w granicach 
60-70 uczniów.     
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że 
uczniowie są przyjmowani o ile otrzymają takie skierowanie z Wydziału Edukacji. Rodzice zwykle są 
kierowani przez poradnie do naszej placówki po to by mogli ją zobaczyć, zwiedzić zapoznać się 
z warunkami w niej panującymi.  Wówczas decyzją, do jakiej szkoły posłać dziecko.   
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani Joanna KAŁUŻNA dodała, że 
rodzice którzy chcą posłać dziecko do ZSS nr 7 zawsze znajdą tu miejsce.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał kiedy ostatnio robiony był próbny alarm p.poż. i jak on wyszedł. 
Jak się pali to nie ma znaczenia czy ewakuujemy dzieci zdrowe czy niepełnosprawne. Jedynie czas 
ewakuacji dzieci zdrowych jest krótszy niż dzieci niepełnosprawnych. Podczas dzisiejszej wizyty 
w placówce idąc korytarzem Pan radny zwrócił uwagę na wózki ustawie wzdłuż ścian. Te wózki 
muszą tam stać, bo nie ma innego miejsca dla nich. Członkowie Komisji przechodzili korytarzem 
w 5-6 osób i trudno im te wózki było wymijać. Nie trudno sobie wyobrazić jak w tej sytuacji 
mogłaby przebiegać ewakuacja przy niedostosowanym dodatkowo drugim wyjściu ewakuacyjnym.   
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że taki 
alarm przeprowadzony został w Zespole na przełomie listopada/grudnia ubiegłego roku. Odbył się 
w obecności przedstawiciela Straży Pożarnej.  Pan ze Straży stwierdził, że obawiał się najgorszego, 
ale udało się tą ewakuację sprawnie przeprowadzić dlatego, że od ubiegłego roku w formie 
nieoficjalnej naszej wewnętrznej prowadzimy takie alarmy w miarę cyklicznie. Do wyjścia 
ewakuacyjnego, o którego przebudowę wnosimy kierowani są uczniowie chodzący. Oczywiście jest 
to tylko symulacja. 
 
Radny Tomasz MAŚNICA poruszył kwestię nowego spojrzenia na szkolnictwo specjalne 
zapewniającego nowe warunki, nowy budynek. Wnioski zaproponowane przez Pana radnego Józefa 
Zawadzkiego mogłyby stać się wnioskami wszystkich członków Komisji. Jest to jednak tylko „łatanie 
dziur”. Pan radny zapytał czy jest zatem taka koncepcja by taki nowoczesny kompleks stworzyć.     
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA stwierdził, że 
należy spojrzeć na wszystkie szkoły specjalne w Katowicach. Większość z nich mieści się w starych 
XIX wiecznych budynkach.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA zwrócił uwagę na fakt, że uczniowie do Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 są 
dowożeni, zatem nic nie stoi na przeszkodzie gdyby nawet placówka zmieniła lokalizację.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA stwierdził, że 
uczniowie z głębokimi upośledzeniami są do Zespołu dowożeni z całych Katowic, ale również miast 
ościennych. W pozostałych placówkach są oddziały dla dzieci z lekkim lub umiarkowanym 
upośledzeniem.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że nie ma w planach budowy 
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placówki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie miasta Katowice. W WPI do 
tej pory takie zadanie nie pojawiło się. Nie ma też w miejskich zasobach oświatowych takiego 
obiektu, który by stał pusty, a który mógłby zostać dostosowany do potrzeb takiej placówki. Pan 
Naczelnik stwierdził, że jeśli wejdzie w życie reforma proponowana przez obecny rząd dotycząca 
likwidacji gimnazjów to wówczas może pojawić się kilka wolnych obiektów oświatowych, które 
mogłyby zostać wykorzystane na takie cele. Oczywiście jest lista chętnych czekających na nowe 
obiekty od lat, ale w pierwszej kolejności będziemy ewentualnie realizować te najpilniejsze 
potrzeby.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała, by Komisja skierowała 
wniosek do Prezydenta Miasta z zapytaniem czy przewiduje podjęcie takich działań. 
 
Radny Tomasz SZPYRKA stwierdził, że należałoby poczekać jak dalej rozwinie się reforma 
szkolnictwa i dopiero wówczas podjąć jakieś kroki. Komisja może wnioskować, ale odpowiedź 
w tym zakresie będzie przypuszczalnie stanowiła, że oczywiście, ale należy poczekać na ruch rządu 
w tym zakresie. 
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że chciałby porozmawiać dziś o szkłach specjalnych w kontekście 
nie tego, co mamy dzisiaj, bo to widzimy i wiemy. Pan radny zapytał czy jest jakiś pomysł, czy 
pracuje się obecnie nad koncepcją szkół specjalnych w ogóle. Ta placówka jest szkołą specyficzną 
niczym niezagrożoną. Tutaj jest pewna stała liczba uczniów. Pan radny zapytał, co jednak 
z pozostałymi szkołami gdzie uczą się dzieci z lekkim lub umiarkowanym stopniem upośledzenia. Są 
bowiem takie szkoły specjalne gdzie nie ma już klas pierwszych, za chwilę nie będzie drugich. Pan 
radny poprosił o wyjaśnienie, jaka będzie polityka miasta w tym zakresie na najbliższe lata, jak się 
to będzie układało, czy będzie tworzony jeden duży zespół, czy dzieci będą gdzieś przenoszone, czy 
placówki będą likwidowane. Dzisiaj rodzic nie musi się decydować na posłanie dziecka do szkoły 
specjalnej. Tak jak mamy opracowaną Politykę edukacji miasta Katowice Katowiczanin 2022 tak 
o szkołach specjalnych niewiele mówimy. Pan radny stwierdził, że takiego działania by oczekiwał, 
takiej głębokiej analizy sytuacji i spojrzenia perspektywicznie, co może stać się za kilka lat w tym 
obszarze. Temat jest zatem bardziej złożony i wymaga głębokich analiz. Później możemy 
dyskutować, co do szczegółów tego działania.               
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że trudno jest przewidzieć coś 
w perspektywie 5-10 lat. Wybór nie zależy od nas, wybór należy do rodziców. Ubywa dzieci 
w szkołach specjalnych. Rodzice, jeśli maja do wyboru oddział integracyjny czy specjalny w szkole 
ogólnodostępnej to wybierają w większości szkoły ogólnodostępne. Pan Naczelnik dodał, że po raz 
pierwszy w roku budżetowym 2016 samorządy zostały zobligowane żeby realizować zobowiązania 
rządowe polegające na tym, że zwiększona część subwencji przekazywana na uczniów 
z orzeczeniami została wyciągnięta z budżetu ogólnego na placówki i skierowana szkół 
ogólnodostępnych, nie dotyczy to zorganizowanego szkolnictwa specjalnego. Dotyczy to tylko 
edukacji włączającej. Czyli dzieci z dysfunkcjami idą do szkoły ogólnodostępnej a za nim idzie 
zwiększona subwencja.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że należy sobie zadać pytanie, w jakim kierunku chcemy pójść.  
Jeżeli bowiem rodzic decyduje o tym, do jakiej szkoły posyła dziecko to logicznym jest, że przy 
takim wyborze będzie chciał posłać dziecko do szkoły ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi 
a nie do szkoły specjalnej, które nadal są w jakiś sposób stygmatyzowane. Już sama nazwa szkoła 
specjalna nie jest zbyt dobra. Jeżeli szkoły specjalne będą niedofinansowane, jeśli będą w kiepskim 
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stanie lokalowym to rodzic będzie wolał dziecko posłać do szkoły ogólnodostępnej niż do szkoły 
specjalnej z nawet najlepszą kadrą pedagogiczną, ale która nie spełnia wymagań lokalowych. To my 
musimy podjąć decyzję w tym zakresie. Jeśli chcemy utrzymywać szkoły specjalne i chcemy by one 
odciążały szkoły powszechne, by przekonać rodzica szkoła musi mieć pewien standard. Jeśli tak nie 
będzie to rodzic się nigdy nie zdecyduje na posłanie tam dziecka. To jest trudny temat, ale należy 
go pojąć. 
 

Radna Krystyna PANEK stwierdziła, że wystosowałaby wniosek odnośnie budowy nowej placówki. 
Zdaniem Pani radnej wcześniej czy później to i tak będzie musiało nastąpić. Póki co należałoby 
dokonać wspomnianych przez Pana Dyrektora modernizacji w istniejącym budynku. 
 

Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała, by w świetle powyższego 
Komisja skierowała do Prezydenta Miasta wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na 
modernizację wyjścia ewakuacyjnego poprzez dostosowanie go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  
 
Radni jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując do 
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści: 
 
Komisja Edukacji po wizycie w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach 
zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków finansowych 
na modernizację wyjścia ewakuacyjnego poprzez dostosowanie go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych uczęszczających do ww. placówki.    
 
W kolejności Pani Przewodnicząca zaproponował by Komisja zwróciła się do Pana Prezydenta 
z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę grzejników C.O. w pomieszczenia 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.  
 
Radni po przedyskutowaniu wniosku Pani Przewodniczącej, jednogłośnie - 10 głosów „za” - 
przychylili się do propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści: 
 
Komisja Edukacji po wizycie w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach 
zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie środków finansowych 
na wymianę grzejników C.O. w pomieszczenia ww. Zespołu Szkół. Instalacja centralnego 
ogrzewania w szkole jest stara, co ma przełożenie na jej efektywność, tym samym potrzebę 
dogrzewania pomieszczeń lekcyjnych by zapewnić dzieciom i nauczycielom komfort nauczania 
oraz pracy.  
 
Pani Przewodnicząca zaproponowała również by Komisja skierował do Pana Prezydenta wniosek 
w zakresie przeanalizowania możliwości funkcjonowania w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 kuchni 
odchodząc tym samym od formy cateringowego żywienia dzieci.   
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że może to być wniosek Komisji natomiast po sąsiedzku jest 
szkoła i przedszkole, które też mają kuchnię.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała, by wniosek dotyczył 
przeanalizowania możliwości ponownego uruchomienia kuchni bądź modernizację tego 
pomieszczenia i utworzenie w nim pracowni gospodarstwa domowego.   



- PROJEKT - 

8 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA odnosząc się do 
przedstawionej propozycji stwierdził, że dla szkoły lepszym rozwiązaniem byłoby uruchomienie 
kuchni i przygotowywanie posiłków na miejscu. 
 
Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani E_ P_ 
stwierdziła, że bardzo dużo dzieci w szkole jest na specjalnych dietach w związku 
z tym kuchnia jest niezbędna. Nie wszystkie dzieci przystosowały się do żywienia cateringowego, co 
powoduje, że rodzice niejednokrotnie sami muszą przygotowywać i przywozić do szkoły obiady.      
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że skoro jest taka duża potrzeba by kuchnia w szkole 
funkcjonowała to Pan radny zaproponował by Komisja skierowała do Prezydenta wniosek 
o przywrócenie kuchni w placówce, a jeśli dostanie negatywną odpowiedz na wniosek to wówczas 
może skierować kolejny o to by ewentualnie przekształcić to pomieszczenie w pracownię 
gospodarstwa domowego.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że obok jest szkoła, gdzie jest stołówka i gdzie z kolei brakuje 
kilkuset tysięcy złotych by dokończyć remont. W przekonaniu Pana radnego odpowiedź na wniosek 
będzie odmowna.        
 
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że bez względu na to, o czym Pan radny Łyczko wspomniał to 
należy złożyć wniosek o ponowne uruchomienie kuchni. Tak jak wspomniał na początku Pan 
Dyrektor to my musimy pomóc uczniom tej szkoły, bo oni sami nie upomną się o swoje. Skoro jest 
taka potrzeba to należy o nią zawalczyć.  
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że kluczowym momentem będzie to, kiedy się wyklaruje przyszłość 
szkolnictwa w Polsce. Kiedy zapadnie decyzja o tym czy będą gimnazja czy też ich nie będzie. 
Sprawa szkół dla dzieci z dysfunkcjami powinna być przedmiotem specjalnego zainteresowania. 
Należy myśleć przyszłościowo i całościowo jak zapewnić tym dzieciom jak najlepsze warunki do 
nauki. Pan radny zasugerował by powrócić do tego tematu jak wyklaruje się sytuacja reformy 
szkolnictwa w Polsce, bo jest to temat tak ważny, że można go w planie pracy po raz drugi 
uwzględnić. Odnośnie samej kuchni Pan radny zapytał, jakie są nakłady na ponowne uruchomienie 
kuchni.   
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że jest 
to kwestia tylko zatrudnienia Pani kucharki.  Mamy zatrudnioną pół etatu pomoc kuchenną, która 
wydaje posiłki. Wcześniej było ¾ etatu Pani kucharki. 
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że z tego wynika, że obcięte zostało tylko ¼ etatu. Pan radny zapytał 
ile, zatem kosztowało wydawania posiłków w szkole a ile kosztuje catering.  
    
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że 
posiłki przygotowywane są w pobliskim przedszkolu, przywożone przez firmę dostarczającą posiłki.  
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że robi się reformy dla oszczędności i reformy dla reform. Pan radny 
zapytał czy warto było robić takie zmiany i ile to dało globalnie oszczędności i czy w ogóle dało to 
oszczędności.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał ile dzieci w szkole ma zróżnicowaną dietę.  
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że 
z takich zróżnicowanych diet korzysta do 11 dzieci. Ta liczba się zmienia raz jest wyższa raz niższa 
w zależności od orzeczenia lekarskiego. Przed likwidacją kuchni wydawanych było około 45 
posiłków. Teraz ta liczba spadła ze względu na to, że nie wszyscy rodzice są zadowoleni 
z serwowanych posiłków. Zatem obecnie wydawanych jest około 40 posiłków dziennie.    
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że w jej przekonaniu zabrakło dobrej woli w przedszkolu, 
w którym posiłki są przygotowywane. Skoro już poczyniono takie kroki i zdecydowano, że jedzenie 
będzie dostarczane z przedszkola do Zespołu Szkół Specjalnych to oczywistym jest, że jeśli ta 
placówka zobowiązała się do świadczenia tych usług to obiady miały być dostosowane do potrzeb 
uczniów.  Zastanawiającym jest fakt, że dwie miejskie placówki nie potrafią się ze sobą porozumieć.  
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA wyjaśnił, że te 
posiłki są przygotowywane w oparciu o zalecenia dietetyka, ale specyfika naszych uczniów jest 
taka, że np. mając dietę bezbiałkową dziecko ma jeszcze jakieś dodatkowe potrzeby żywieniowe. 
Pani w przedszkolu musiałyby gotować posiłek dla konkretnego ucznia, do którego przypisana jest 
indywidualna dieta.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że nie mamy tu do czynienia 
z problemem catering czy kuchnia. Chodzi o dostarczenie dziecku pożywienia takiego, jakiego 
wymaga jego stan zdrowia.  Zatem nie ma znaczenia czy ta osoba będzie gotowała osobno 
w przedszkolu czy w Zespole Szkół. Jest to kwestia przekazania oczekiwań szkoły.  
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że jeśli spada liczba osób, która 
ten posiłek spożywa to też świadczy o tym, że te oczekiwania nie są spełnione.   
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani Joanna KAŁUŻNA stwierdziła, że 
pod uwagę należy również wziąć ostatnio wprowadzone przepisy odnośnie żywności w szkole 
w zakresie proporcji soli, cukru itp. w posiłku. Siłą rzeczy więc może być tak, że również z tego 
powodu dzieci nie jedzą obiadów.   
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w tej sytuacji proponuje by 
Komisji wystąpiła do Prezydenta o przywrócenie funkcjonowania kuchni w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach ze względu na zróżnicowane potrzeby 
żywieniowe uczniów.   
 
Radni, jednogłośnie - 9 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani Przewodniczącej kierując do 
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści: 
 
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przywrócenie 
funkcjonowania kuchni w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 przy ul. Zamkowej 2a w Katowicach. 
Zróżnicowane potrzeby żywieniowe uczniów uczęszczających do ww. placówki powodują, że 
kuchnia przygotowująca i wydająca posiłki na miejscu jest niezbędnym elementem wyposażenia 
Zespołu Szkół. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w zależności od odpowiedzi, 
jaką Komisja otrzyma może tak jak Pan radny Nowara zasugerował w swojej wypowiedzi 
zawnioskować o zmianę przeznaczenia tego pomieszczenia.     
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA stwierdził, że to 
nie jest tak, że Panie kucharki z przedszkola się nie starają. Wydaje mi się, że one próbują zrobić 
wiele, ale to się nie udaje, bo one naszych dzieci nie znają.     
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Komisja nie neguje 
umiejętności czy chęci Pań kucharek z przedszkola. 
 
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że nie jest to negowanie umiejętności, ale z dzisiejszej dyskusji 
wynika, że ten system nie działa, a naszą rolą jest zrobić wszystko by to działało jak najlepiej dla 
dobra dzieci.  
 
Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani Joanna KAŁUŻNA stwierdziła, że 
szukając rozwiązania można zastanowić się nad tym by Pani kucharce, które gotowała w ZSS nr 7 
dać pół etatu w przedszkolu. Wówczas mogłaby ona koordynować posiłki przygotowywane dla 
wszystkich dzieci z Zespołu.   
 
Przewodnicząca Komisji pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że Komisja złożyła wniosek w tej 
sprawie. W marcu, kiedy uzyska już na niego odpowiedź do tej kwestii powróci, ponieważ każdemu 
z nas zależy na rozwiązaniu tej sprawy.  Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że pozostała 
jeszcze kwestia budowy nowego obiektu, który spełniałby wymagania XXI wieku w zakresie 
szkolnictwa specjalnego.  
 
Radni, po przedyskutowaniu kwestii budowy nowego obiektu, jednogłośnie - 9 głosów „za” - 
przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej 
treści: 
 
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przeanalizowanie 
możliwości budowy nowoczesnej placówki oświatowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi na terenie miasta Katowice.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że obecnie buduje się budynki w systemie segmentowym, co 
oznacza, że w miarę potrzeb można dołączać kolejne segmenty.     
 
Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pani E_ P_ zwróciła 
uwagę na inny problem a mianowicie, kiedy dzieci kończą edukację. Nie ma w mieście Katowice 
placówek dla tych dzieci 25+. Dla dzieci to bardzo trudny czas, kiedy kończą edukację w Zespole bo 
automatycznie zostają skazane na siedzenie w domu. Bardzo by był potrzebny taki kompleksowy 
nowoczesny budynek  dla tych dzieci.  
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że głos Pani Pasterczyk nie jest odosobniony. Taki sam problem 
podnoszą nauczyciele z innych ośrodków. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że temat ten wychodzi poza 
ramy Komisji Edukacji, ale jutro odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej w zakresie 
kompetencji, której leżą takie zagadnienia. Pani Przewodnicząca zobowiązała się do poruszenia 
tego tematu i złożenia odpowiedniego wniosku w tym zakresie.  
  
Radna Barbara WNĘK poruszyła problem tworzenia klas dla dzieci z niedosłuchem w Szkole 
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Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach oraz w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Pan radny zapytał, jakie są 
plany miasta co do tych placówek. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że oddziały dla dzieci niesłyszących 
i słabo słyszących w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach 
utworzone zostały wyjątkowo w związku z reformą szkolnictwa i wprowadzaniem gimnazjów do 
systemu oświaty. Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 
w Katowicach, który dzieli w jednym budynku pomieszczenia z Gimnazjum nr 1 był pełny. Nie było 
tam wolnych pomieszczeń do nauki. Wówczas podjęta została decyzja o tym, że te oddziały 
specjalne zostaną umieszczone dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. Jana 
Twardowskiego. Nawet nazwa szkoły nie została zmieniona i nie zawiera informacji, że w szkole są 
oddziały specjalne. Tak to funkcjonowało. Wszystko zależy jednak od zgłaszanych potrzeb. Nie 
chcemy w dwóch różnych ośrodkach prowadzić tego samego kierunku.  Mamy wyspecjalizowany 
zespół z osiągnięciami. Można porównać efekty kształcenia dzieci w SP nr 37 oraz dzieci 
kształconych w ZSP. Jeśli zatem będzie taka potrzeba i nie będzie miejsc w Zespole to dodatkowe 
oddziały będą uruchamiane w innych placówkach.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożone w punkcie 3 i 4 informacje.             
 
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał.  
 
Ad. 5.1. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice za 2015 r.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że zgodnie z przepisem art. 30a ust. 
4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w terminie do dnia 10 lutego roku 
kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący 
jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty 
różnicy, o której mowa w ust. 2 ww. art., o ile wystąpiła. Natomiast zgodnie z przepisem art. 30a 
ust. 5 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie 
obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, 
dyrektorom szkół prowadzonych przez te jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym 
nauczycieli. Następnie Pan Naczelnik szczegółowo omówił dane zwarte w zestawieniu 
tabelarycznym stanowiącym załącznik do przedmiotowego projektu uchwały.  
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Katowice 
za 2015 r., jednogłośnie - 9 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 6. Korespondencja i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do dnia dzisiejszego do 
wiadomości Komisji nie wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja.  
 
Ad. 7. Wolne wnioski. 
 

Radny Michał LUTY zwrócił uwagę na fakt, który nie był poruszany podczas dzisiejszego 
posiedzenia a mianowicie sterylną czystość panującą w Zespole Szkół Specjalnych nr 7. Pan radny 
stwierdził, że jest to w skali poruszanych kwestii drobiazg, ale jakże ważny dla podopiecznych 
placówki.   
 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach Pan Sławomir WARZECHA stwierdził, że to 
zasługa pracowników szkoły, którzy z ogromnym zaangażowaniem dbają nie tylko o wnętrze szkoły, 
ale również pielęgnują szczególnie w okresie wiosenno-letnim otoczenie placówki. Nie jest to 
działanie jednorazowe związane z wizytą Komisji, ale stałe prowadzone dla dobra dzieci.  
 
Radny Tomasz MAŚNICA poruszył kwestię swojej interpelacji dotyczącej przeanalizowania 
możliwości utworzenia pomieszczenia świetlicowego w miejscu obecnej widowni znajdującej się 
nad salą gimnastyczną. Szkoła boryka się z brakiem pomieszczeń na cele świetlicowe, natomiast 
widownia jest wykorzystywana okazjonalnie, a mogłaby po adaptacji wesprzeć prace świetlicy 
i poprawić komfort przebywających tam uczniów. W odpowiedzi na powyższą interpelację, Pan 
radny został poinformowany, że przeprowadzona została przez pracowników pionu technicznego 
Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach wizja sali gimnastycznej, która wykazała, że 
istnieją możliwości techniczne wykonania przedmiotowego zadania. Orientacyjny koszt realizacji to 
kwota około 170 000 zł. Jednocześnie poinformowano, żę w/w zadanie nie zostało zgłoszone przez 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w projekcie rocznego planu 
finansowego na 2016 r. Reasumując - w bieżącym roku, brak jest środków finansowych na 
realizację wnioskowanej inwestycji. Z informacji, jakie Pan radny posiada nieprawda jest, że Pani 
Dyrektor tego nie ujęła w planie, bo otrzymała na to zadanie 50 tys. zł. Pan radny poprosił 
o wyjaśnienie tej rozbieżności.  
 
Radny Dariusz ŁYCZKO zapytał ile sześciolatków poszłoby do szkół w nowym roku szkolnym, gdyby 
nie wprowadzona reforma szkolnictwa podstawowego.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że byłoby tych uczniów w granicach 
2300.  
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Ad. 8. Zakończenie posiedzenia. 
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Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność 
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej przedstawicielom wydziałów merytorycznych jak 
również obecnym na posiedzeniu gościom za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie 
analizowanych zagadnień. Pani Przewodnicząca na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 
złożyła podziękowania za zaproszenie, za możliwość przeprowadzenia posiedzenia na terenie 
obiektu i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania placówki.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokołowała 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

 

Magdalena WIECZOREK 

 

 

 

 


