- PROJEKT BRM.0012.4.1.2016.KJ-K
Protokół Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 13.01.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00
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.
2.
3.
4.
5.

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej
MACIEJEWSKI
6. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach ds. Interwencji i Obsługi Mieszkańców
Pan Piotr PIĘTAK
7. Młodszy Inspektor w Zespole Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej w Katowicach Pani
Aleksandra MALINOWSKA
8. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
nadkomisarz mgr Renata HAŁABUDA
9. Młodszy aspirant Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Sebastian IMIOŁCZYK
10. Pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Katowicach Pani Bożena KNICHOWIECKA
11. Dyrektor X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pani Barbara
NOWAK
12. Pedagog szkolny w X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pan
Marcin KRĘGIEL
13. Doradca metodyczny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach
Pani Ewa PODEMSKA-PNIOK
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
2. Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice Pan Jerzy SZMAJDA
3. Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ
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- PROJEKT Porządek posiedzenia Komisji Edukacji
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice 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.
3.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice,
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
3.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
3.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach
oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
3.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum
Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach.
3.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum
Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa
Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach.
3.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum
Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach.
3.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Nr
19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach.
3.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Katowicach.
3.10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych w Katowicach.
3.11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych w Katowicach.
3.12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie likwidacji
Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach.

Opinia Zarządu Oddziału Katowice Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca
projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji: Technikum
Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Katowicach, Technikum Uzupełniającego nr 12
dla Dorosłych w Katowicach, Technikum Uzupełniającego nr 15 dla Dorosłych
w Katowicach oraz Technikum nr 19 dla Dorosłych w Katowicach.
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- PROJEKT -

4.
5.
6.
7.

8.
9.

3.13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji
XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza
Klenczara w Katowicach.
3.14.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji
XVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Katowicach.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu bezpieczeństwa w szkołach,
zapoznanie się z zagrożeniami patologicznymi oraz z możliwościami zapobiegania im.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat podejmowanych działań profilaktycznych
w zakresie bezpieczeństwa na terenie katowickich placówek oświatowych.
Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice za 2015 rok.
Korespondencja i komunikaty.
7.1. Odpowiedź na zapytanie radnego Tomasza MAŚNICY dotyczące prelekcji w zakresie
profilaktyki antydopalaczowej.
Wolne wnioski.
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.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt
protokołu Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 02.12.2015 r. został zamieszczony 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 pod głosowanie.
Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 02.12.2015 r. został przyjęty jednogłośnie –
11 głosów „za”.
Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.
Ad. 3.1. - Ad. 3.4.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektów uchwał w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do katowickich placówek
oświatowych.
Jednocześnie
Pani
Przewodnicząca
przekazała
prowadzenie
obrad
Wiceprzewodniczącemu Komisji Panu Adamowi SKOWRONOWI.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jeśli chodzi o projekt uchwały
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- PROJEKT 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 to na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na terenie danej gminy. Rekrutacja do przedszkoli przebiega etapowo. Jeśli w wyniku
I etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskali równorzędną liczbę punktów lub jeśli po
zakończeniu I etapu postępowania rekrutacyjnego, publiczne przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego dysponują jeszcze wolnymi miejscami brane
są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustawodawca przekazał te kompetencje
radzie gminy. Organ prowadzący określa jednak nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu
kryterium wartość punktową i określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zawartymi
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej
wiadomości kryteria określone uchwałą w terminie do końca stycznia. Miasto Katowice prowadzi
łącznie 79 przedszkoli ogólnodostępnych, w tym 4 w zespołach szkolno – przedszkolnych.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia to organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązany jest do ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych, sposobu przeliczania ich na punkty oraz określenia dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia. Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej
wiadomości kryteria określone uchwałą w terminie do końca stycznia. Projekt uchwały reguluje
kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych w przypadku przyjęć na
wolne miejsca kandydatów spoza obwodów tych szkół.
Pan Naczelnik wyjaśnił, że jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia to podobnie jak we wcześniej
omawianych projektach organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do
ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, sposobu
przeliczania ich na punkty oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Zgodnie
z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zawartymi
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. organ
prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości kryteria określone uchwałą
w terminie do końca stycznia. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas
pierwszych gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza obwodów tych
szkół.
Omawiając ostatni z serii projektów w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub
rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
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- PROJEKT i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, Pan Naczelnik wyjaśnił, że zgodnie
z postanowieniem zawartym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do ustalenia kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, sposobu przeliczania ich na punkty oraz
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Projekt uchwały określa kryteria, które
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające
zainteresowania i uzdolnienia do Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
i Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
Pan Naczelnik dodała, że wszystkie omówione projekty uchwał zostały poddane konsultacjom
społecznym w terminie od 22 grudnia 2015 roku do 7 stycznia 2016 roku, zgodnie z Uchwałą nr
LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014r. W sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów prawa miejscowego, w wyniku, których nie zgłoszono opinii i uwag ze strony organizacji
pozarządowych.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON odnosząc się do projektu uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych
przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia, poprosił o wyjaśnianie jak się ma punktacja brana pod uwagę przy rekrutacji do
gimnazjów do określonych obwodów.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w pierwszej kolejności do
gimnazjów przyjmowani są kandydaci z obwodów. Jeśli szkoła obwodowa ma wolne miejsca to
wówczas może przyjąć dzieci spoza obwodów. Ustalone zostały standardy liczebności klas
pierwszych gimnazjów zakładające nie więcej niż 27-28 uczniów w oddziale. Jeśli uczniów jest
powyżej 35 to dyrektor musi wystąpić o drugi odział. W tej sytuacji dyrektor musi mieć określone
dodatkowe kryteria by ocenić, który z kandydatów pozaobwodowych do tej szkoły może być
przyjęty.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji
poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice 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 pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 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 - 10 głosów „za”pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Jako kolejny Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
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- PROJEKT Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia, jednogłośnie - 10 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta
Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych
przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez miasto
Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia, jednogłośnie - 9 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Jako ostatni z omówionej grupy projektów Pan Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub
rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane
w placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto
Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia, jednogłośnie - 9 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Ad. 3.5. - Ad. 3.12.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektów uchwał dotyczących wyłączenia z Zespołów Szkół oraz likwidacji
Technikum Uzupełniającego Nr 8, Technikum Uzupełniającego Nr 12, Technikum Uzupełniającego
Nr 15 oraz Technikum Nr 19 dla Dorosłych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że ostatni cykl kształcenia
w Technikum Uzupełniającym Nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach, Technikum Uzupełniającym Nr 12 dla Dorosłych w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach oraz Technikum
Uzupełniającym Nr 15 dla Dorosłych w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
w Katowicach został zakończony z końcem roku szkolnego 2014/2015, a ostatni absolwenci
ukończyli szkołę w 2015 r. Jak wynika z art. 7 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się
klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowych techników uzupełniających
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- PROJEKT dla dorosłych, a na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji do techników uzupełniających
dla dorosłych. Oznacza to, iż ostatni nabór do tej szkoły mógł być dokonany w roku szkolnym
2012/2013. W uchwałach nr XVII/302/15, nr XVII/303/15, nr XVII/305/15 z dnia 29 października 2015
r. Rada Miasta Katowice wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. ww. Techników.
Jeśli chodzi o Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach to ostatni cykl kształcenia został zakończony z końcem roku szkolnego 2014/2015,
a ostatni absolwenci ukończyli szkołę w 2015 r. Jak wynika z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1
września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego
technikum dla dorosłych, a na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji do techników dla
dorosłych. Oznacza to, iż ostatni nabór do tej szkoły mógł być dokonany w roku szkolnym
2011/2012. Tak jak we wcześniej omówionych przypadkach w uchwale nr XVII/304/15 z dnia 29
października 2015 r. Rada Miasta Katowice wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r.
Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach.
Pan Naczelnik dodał, że jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2011 r. nie można zlikwidować szkoły, która nie jest odrębną jednostką
organizacyjną, lecz częścią zespołu szkół. Zatem podjęcie niniejszych uchwał jest niezbędnym
elementem procedury likwidacji wymienionych wyżej szkół. Pan Naczelnik dodał, że:
 pismem z dnia 26 listopada 2015 r. nr RE-KS.545.1.105.2015 Śląski Kurator Oświaty
zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Technikum
Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach,
 pismem z dnia 26 listopada 2015 r. nr RE-KS.545.1.106.2015 Śląski Kurator Oświaty
zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Technikum
Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach,
 pismem z dnia 26 listopada 2015 r. nr RE-KS.545.1.104.2015 Śląski Kurator Oświaty
zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Technikum
Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych im.
Bolesława Prusa w Katowicach,
 pismem z dnia 26 listopada 2015 r. nr RE-KS.545.1.107.2015 Śląski Kurator Oświaty
zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Technikum Nr 19 dla
Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach.
Niniejszy projekty uchwał zostały również pozytywnie zaopiniowany przez:
 Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach (pismo z dnia 2 grudnia 2014 r., l.
dz. 013/417/15), Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Katowicach (pismo z dnia 9 grudnia 2015 r., l. dz. 135/R/15),
 Związek Zawodowy OŚWIATA w Katowicach nie wniósł zastrzeżeń do niniejszego projektu
uchwały (pismo z dnia 9 grudnia 2015 r., nr ZZ-510/2015).
 Śląska Międzyzakładowa Komisja Związku Zawodowego Rada Poradnictwa wstrzymała się
od wyrażenia opinii w powyżej sprawie (e-mail z dnia 27 listopada 2015 r.).
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum
Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.
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- PROJEKT Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego
Ziętka w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON w kolejności poddał pod głosowanie projekt
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla
Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego
w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów
„za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Jako kolejny Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poddał pod głosowanie projekt
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla
Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Handlowych im.
Bolesława Prusa w Katowicach, jednogłośnie - 10 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Jako ostatni z serii wyłączeń Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poddał pod
głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyłączenia Technikum Nr 19 dla
Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
wyłączenia Technikum Nr 19 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura
w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poddał pod głosowanie projekt
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych
w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 10
głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych
w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 9
głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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- PROJEKT Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych
w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 9
głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Jako ostatni z cyklu projektów dotyczących likwidacji Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam
SKOWRON poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 19 dla
Dorosłych w Katowicach.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
likwidacji Technikum Nr 19 dla Dorosłych w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za”pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 3.13.
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Adam SKOWRON zwrócił się z prośbą o przedstawienie
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji XIII Liceum
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że ostatni nabór do XIII Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach został dokonany
w roku szkolnym 2005/2006. Od roku szkolnego 2006/2007 do 2008/2009 liceum nie realizowało
ustalonych na każdy rok szkolny zadań naborowych, natomiast w latach następnych dyrektor szkoły
nie przewidywał dokonywania naboru do tej szkoły. W związku z powyższym ostatni cykl
kształcenia w XIII Liceum Ogólnokształcącym został zakończony z końcem roku szkolnego
2007/2008, a ostatni absolwenci ukończyli szkołę w 2008 r. Z analizy danych statystycznych
opisujących obecną i prognozowaną sytuację demograficzną w Katowicach wynika, że likwidacja
XIII Liceum Ogólnokształcącego nie wpłynie negatywnie na możliwość realizacji obowiązku nauki
przez absolwentów gimnazjów. Liczba możliwych do utworzenia miejsc w szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Katowice znacznie przewyższa liczbę
potencjalnych kandydatów, zarówno w roku szkolnym 2016/2017 jak i w perspektywie kolejnych 35
lat. Jak wynika z analizy danych Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego urzędu, tendencja
spadkowa w demografii naszego miasta obejmuje kolejne roczniki dzieci zameldowanych
w Katowicach, począwszy od rocznika 1984 do rocznika 2001, a następnie po okresie wzrostu,
którego szczyt przypada na rocznik 2010, także od rocznika 2013 do rocznika 2014, nie należy się
spodziewać znaczącego wzrostu liczby mieszkańców Katowic w wieku 16 lat, którzy będą
podejmować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, w perspektywie do 2050 r., porównywalnego
z rocznikami z lat 80. ubiegłego wieku liczba młodzieży w wieku od 16 do 19 lat będzie się
utrzymywać się na poziomie mniejszym niż 10000 osób (dla porównania w roku szkolnym
2005/2006 do szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów i rodzajów uczęszczało 17807 uczniów
i słuchaczy). Likwidacja XIII Liceum Ogólnokształcącego będzie miała na celu uporządkowanie sieci
szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach poprzez likwidację szkoły, która nie prowadzi działalności
dydaktycznej, oraz do której nie uczęszczają uczniowie. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: uczniów, właściwego kuratora
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- PROJEKT oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia
szkół danego typu. Zgodnie z art. 5c cytowanej ustawy obowiązek ten należy do kompetencji Rady
Miasta. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta Katowice uchwały
o zamiarze likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach w terminie umożliwiającym realizację wymienionego wyżej przepisu. Likwidacja
z dniem 31.08.2016 r. XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im.
Tomasza Klenczara w Katowicach nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora
Oświaty w Katowicach, wydanej na podstawie art. 59 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Radna Barbara WNĘK zapytała czy w związku z planowaną likwidacją XIII Liceum
Ogólnokształcącego pojawiały się głosy sprzeciwu środowisk związanych z tą placówką.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśniła, że nie są to szkoły obwodowe,
a przy tym są to szkoły puste. Dyrektorzy nie wykazują potrzeb naborowych.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
zamiaru likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im.
Tomasza Klenczara w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 3.14.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym projekt uchwały
Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach.
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodnicząca Komisji poddała
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Edukacji po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
zamiaru likwidacji XVII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za”- pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 4. – Ad. 5. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu bezpieczeństwa
w szkołach, zapoznanie się z zagrożeniami patologicznymi oraz z możliwościami
zapobiegania im. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat podejmowanych działań
profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa na terenie katowickich placówek
oświatowych. (Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2)
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do
zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji.
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- PROJEKT Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że przygotowana informacja jest
zbiorczym zestawieniem, które Wydział przygotowała na podstawie danych ze wszystkich
katowickich szkół. W przygotowanych dokumentach znajdują się informacje o miejskich
programach profilaktycznych. Opisana została statystyka tych projektów. Pokazana aktywność szkół
w realizacji poszczególnych projektów i programów. Pan Naczelnik podkreślił, że w każdej szkole
jest obligatoryjny szkolny program profilaktyczny podejmowany uchwałą rady pedagogicznej.
Pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
Pani Bożena KNICHOWIECKA przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dotyczącą
programów profilaktyki i programów wychowawczych w zakresie bezpieczeństwa funkcjonujących
w reprezentowanej przez Panią Knichowiecką szkole. Następnie Pani Pedagog omówiła inicjatywy,
które w I LO zostały wypracowane. Pani pedagog przedstawiła zebranym również filmy,
zrealizowane przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach policyjnych akcji
profilaktycznych.
Pedagog szkolny w X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pan Marcin
KRĘGIEL omówił jak wyglądają działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa młodzieży
podejmowane w reprezentowanej przez Pana Kręgiela szkole. Następnie Pan pedagog przedstawił
zebranym prezentację multimedialną zawierającą informacje o tym, co młodzież w 2015 roku
zrobiła w zakresie działań profilaktycznych i poprawy bezpieczeństwa. Programy miejskie, ale
również te, o których wspomniała Pani Bożena KNICHOWIECKA są również realizowane w X LO
podobnie jak w większości katowickich szkół ponadgimnazjalnych. Pan pedagog zwrócił szczególną
uwagę na projekt „Druga Strona Monitora” realizowany w ramach programu dotacji Bezpiecznie Tu
i Tam Fundacji Orange. Są to działania prowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
w zakresie cyberprzemocy. W ramach tego programu odbył się konkurs na spoty promujące
bezpieczeństwo w sieci. Pan pedagog przedstawił zebranym dwa spoty przygotowane przez
uczniów X LO w ramach tego projektu. Następnie omówił działania prowadzone w szkole
w zakresie profilaktyki antydopalaczowej, pokazując jednoczenie krótkie filmiki przygotowane
w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo
Zdrowia, w których uczestniczyła młodzież z X LO. Pan pedagog przedstawił zebranym, listę
instytucji, z którymi współpracuje szkoła wraz z informacjami o programach, warsztatach i
inicjatywach, w których biorą udział uczniowie X LO. Szczegółowe informacje w omówionym
zakresie znajdują się na stronie internetowej szkoły, kanale YouTube szkoły oraz na szkolnym
Facebooku.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że podczas wystąpień Państwa
pedagogów mogliśmy zaobserwować przykłady dobrych praktyk, które są w naszym mieście
prowadzone. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że nie zna szkoły, w której taka profilaktyka by nie
była przy pomocy służb miejskich prowadzona. Są to tematy bardzo ważne, ale i bardzo wrażliwe.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN wyjaśnił, że rola Wydziału
sprowadza się do wsparcia logistyczno – finasowego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa
dla bezpośrednich realizatorów, którymi są nauczyciele i poszczególne szkoły, przy współpracy rady
pedagogów i psychologów, ale również przy wykorzystaniu służb Policji i Straży Miejskiej.
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkomisarz
mgr Renata HAŁABUDA stwierdziła, że tego jako Policja by sobie życzyli by na takim poziomie jak X
LO wszystkie szkoły pracowały. Współpraca ze szkołami układa się nieźle, ale dążymy do tego by
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- PROJEKT była jeszcze lepsza. Zdaniem Pani Naczelnik trzeba słuchać głosu dzieci i młodzieży tego, czym oni
są zainteresowani. Młodzież nie jest już zainteresowana takimi typowymi pogadankami. Do nich
dociera to, co prezentowało X LO. Pani Naczelnik dodała, że w czerwcu 2015 r. po raz pierwszy wraz
z Pałacem Młodzieży Policja zorganizowała „Święto profilaktyki”. Szkoły się zaangażowały i pokazały
spektakle, obrazujące to, co ich boli, dotyka, na jakie tematy chcą rozmawiać. Takie rzeczy chcemy
promować, w takie rzeczy Policja chce się aktywnie włączać. Pani Naczelnik dodała, że odchodzi się
obecnie od tej formy chodzenia po szkołach i przedstawiania pogadanek poruszając suche fakty,
którym młodzież nie jest zainteresowana. Tematami, które na dzień dzisiejszy młodzież interesują
to brak kontaktów rówieśniczych, brak kontaktu z rodzicami, przemoc, cyberprzestępczość.
Doradca metodyczny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach Pani
Ewa PODEMSKA-PNIOK stwierdziła, że na spotkaniach z Policją nam zależy. Zatem jeśli Policja
będzie odejdzie od tych pogadanek będziemy monitować w tej sprawie. Tematy, które nas
interesują to odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne oraz odpowiedzialność za
cyberprzemoc. Pani Podemska-Pniok stwierdziła, że Policja od września odmówiła przychodzenia
z prezentacjami do młodzieży. Temat dotyczący odpowiedzialności młodzieży za czyny karalne ma
przejąć Straż Miejska, przy czym ustalone zostało, że będzie to omawiane w klasach szóstych szkoły
podstawowej. W naszych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych ta odpowiedzialność się zmienia.
Wchodzi już odpowiedzialność karna. Zatem w szkołach ponadgimnazjalnych również zajęcia w tym
zakresie powinny być prowadzone. Takie zajęcia powinna prowadzić Policja, która na co dzień
spotka się z takimi problemami.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że jest zaskoczona problemem
poruszonym przez doradcę metodycznego, ponieważ sama jest nauczycielką i nigdy nie spotkała się
z tym by Policja odmówiła przyjścia do szkoły. Wręcz przeciwnie przychodzi na każda prośbę. Szkoli
rodziców, nauczycieli, młodzież. W szkole ponadgimnazjalnej na lekcji WOS jeden z pierwszych
omawianych tematów to temat nieletni wobec prawa.
Zastępca Naczelnika Wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkomisarz
mgr Renata HAŁABUDA stwierdziła, że nie ma problemu z przychodzeniem Policji na takie zajęcia
niemniej jednak w jej przekonaniu nieodpowiednia jest forma ich prowadzenia. Młodzież nie jest
już, bowiem zainteresowana ta formą. Policjant nie ma być tylko straszakiem dla młodych ludzi.
Chcemy ich uczyć przestrzegania prawa tego, jakie są konsekwencje jego nie przestrzegania.
Natomiast nie akceptujemy dzisiejszej formy prowadzenia tych zajęć, kiedy mamy na sali
gimnastycznej trzy klasy, nie ma wychowawcy, nie ma nauczyciela, tylko Policjant. Bardzo
akceptowalna przez młodzież jest ta forma, która była prezentowana na dzisiejszym posiedzeniu.
Młodzież ponadgimnazjalna rządzi się swoimi prawami, to są dorośli ludzie. Natomiast gimnazja są
nadal zainteresowane wyjściem w teren, nakręcaniem filmów, spotów to ich teraz interesuje, a nie
przyjście Policjanta, który będzie stał i do 80 osób naraz mówił, z czego połowa go nie słucha.
Policja też organizuje różnego rodzaju spotkania, ma swoje programy profilaktyczne, z którymi
dociera do młodzieży m.in. w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Program ten w szkołach
podstawowych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W ramach tych spotkań odbywały się
konkursy rowerowe z wiedzy o ruchu drogowym, prezentowany był tor sprawdzający jazdę. Mamy
program Mam przyjaciela policjanta, gdzie dzieci i młodzież są zapoznawane z odpowiedzialnością
karną, bezpieczeństwem na terenie szkoły. Pani Naczelnik dodała, że spotkań dotyczących
odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny w 2015 roku Policja zrealizowała 18, spotkań
dotyczących cyberprzestępczości 16, odnośnie uzależnień również 16. Pani Naczelnik stwierdziła, że
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- PROJEKT bardzo dobrze układa się współpraca Policji z Gimnazjum nr 1, 3, 8, 11. Jednak jeszcze raz
stanowczo podkreśliła, że forma przekazu dla tych dzieci musi ulec zmianie. Dzisiejsza młodzież nie
jest zainteresowana suchym przekazywaniem informacji.
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach ds. Interwencji i Obsługi Mieszkańców Pan
Piotr PIĘTAK wyjaśnił, że Straż Miejska realizuje zajęcia w szkołach w formie prelekcji, pogadanek.
Straż Miejska współpracuje z tymi szkołami, które wyrażają wolę współpracy i które same chcą
przystąpić do programów, które Straż oferuje. W ubiegłym roku takich prelekcji i pogadanek
przeprowadzono ponad 370. Wzięło w nich udział około 10 000 uczniów.
Młodszy Inspektor w Zespole Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej w Katowicach Pani Aleksandra
MALINOWSKA dodała w uzupełnieniu, że jest 14 bloków tematycznych dotyczących
bezpieczeństwa. Podzielone są one w zależności od poziomu szkoły do tego też dostosowywana
jest forma pracy. Jeśli są to przedszkola czy podstawówki to Straż przede wszystkim bazuje na
działaniach związanych z zabawą. Poprzez zabawę staramy się dotrzeć do dzieci i uczyć ich
podstawowych zachowań. Jeżeli nie wypracujemy tego na początku u bardzo małych dzieci to nie
możemy tego wymagać u nich w dalszej edukacji. Następnie Pani inspektor scharakteryzowała
programy profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w katowickich szkołach. Pani Inspektor
dodała, że Straż dostosowuje zajęcia do danych wydarzeń roku szkolnego ferii czy wakacji by
przypomnieć o bezpieczeństwie czy też zaproponować inne formy spędzania czasu wolnego. Tak
jak wspomniał Pan Komendant Straż wchodzi do szkół, które same wyrażają chęć współpracy. Ta
współprac układa się bardzo dobrze. Co roku Strażnicy są zapraszani do szkół, w których już
prowadzili prelekcje, ale też co roku dochodzą nowe placówki, które chcą pojąć współpracę.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że w listopadzie Rada Miasta
przyjęła Politykę Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022. W tym dokumencie jest cały duży
dział poświęcony tylko profilaktyce we wszystkich zakresach, wszystkich wymiarach. Tam
obligatoryjnie zarówno Straż Miejska, Policja jak również Straż Pożarna będą obligatoryjnie
wchodziły do szkół i będą takie zajęcia w atrakcyjnej formie realizowały.
Radny Tomasz MAŚNICA wyjaśnił, że od 27 lat prowadzi Teatr Ruchu Kinesis. W piątek jest
premiera nowego spektaklu w Szopienicach. Te przestawienia świetnie wkomponowały się
w profilaktykę. Historie są opowiadane ruchem i gestem, co zmusza odbiorcę do refleksji
i przemyśleń. Zdaniem pana radnego jest to dobra forma spotkań, dobrych relacji między ludźmi,
wymiany międzypokoleniowej, ponieważ to już kolejne pokolenia zaangażowane są w teatr.
Radna Barbara WNĘK zapytała czy są podejmowane jakieś działania w zakresie pomocy Dorosłym
Dzieciom Alkoholików. Poruszyła także problem dopalaczy w szkołach. Pani radna zwróciła uwagę
na nowopowstały sklep przy ul. Wawelskiej. Pani radna stwierdziła, że dochodzą ją słuchy, że tam
również może pojawić się handel dopalaczami. Nie jest to jednak informacja potwierdzona, zatem
w swojej wypowiedzi nikogo nie oskarża, ale prosi by odpowiednie służby to sprawdziły, aby
wykluczyć taką ewentualność.
Pedagog szkolny w X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pan Marcin
KRĘGIEL stwierdził, że jeśli chodzi o Dorosłe Dzieci Alkoholików to jest problem poruszany przede
wszystkim w szkołach ponadgimnazjalnych, ale na konsultacjach indywidualnych. W czasie
przeprowadzanej diagnozy rozpoznajemy dzieci, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i będą
miały tą łatkę Dorosłych Dzieci Alkoholików. Na dzień dzisiejszy patrząc na stan materiałowy szkół,
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- PROJEKT na wymiar godzin specjalistów w tych szkoła poza tym, że przekierujemy te osoby do poradni
psychologiczno-pedagogicznej, bądź do innych placówek świadczących pomoc i terapię
psychologiczną niewiele możemy zrobić. Pan pedagog stwierdził, że na dzień dzisiejszy ma pełny
etat, bo ma 502 uczniów. Jeśli będzie ich 499 to będę miał tam tylko 10 godzin. Tymczasem co
drugi tydzień przychodzi do niego dziecko z rodziny dysfunkcyjnej na konsultację. Jeśli w przyszłym
roku nabór będzie mniejszy to będę dostępny tylko w połowie czasu. Problemy, o których tu
mówimy Dorosłe Dzieci Alkoholików, dopalacze, przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna to
są złożone zagadnienia. Nie każdy nauczyciel, wychowawca czuje się na siłach by pojąć się
rozwiązywania tych problemów. Psychologowie w szkole są właśnie po to by ich wyręczyć. Pan
Pedagog odnosząc się do kwestii dopalaczy stwierdził, że główna ich sprzedaż odbywa się
w internecie. My możemy ostrzegać informować o skutkach ich zażywania współpracować
z rodzicami. Większość szkół na dzień dzisiejszy w zakresie dopalaczy robi bardzo dużo.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI
odnosząc się do poruszonej kwestii Dorosłych Dzieci Alkoholików stwierdził, że bardzo dobrze, jeśli
ten proces diagnozowania i wsparcia odbywa się w szkole. Grupa ta funkcjonuje od 7-8 lat na
bardzo wysokim poziomie terapeutycznym, ale jest to grupa dla studentów katowickich uczelni
i osób dorosłych. Jest to roczna terapia. Nie bierze w niej udziału jednak dużo osób, ani nie jest to
dużo godzin, ponieważ jest to rzecz kosztowna. Jeśli chodzi o dopalacze to w programach
profilaktycznych nie używamy określeń i nazw, bo to niczemu nie służy. W programach
profilaktycznych staramy się młodzieży pokazać by w ogóle nie wchodziła w eksperymentowanie
i ryzykowanie brania czegoś, o czym nic nie wiedzą. Tego nawet handlujący nie wiedzą. Programy
profilaktycznie przygotowane przez miasto nigdy nie mają charakteru pogadanek. To zawsze jest
program, który ma przygotowany scenariusz i polega na aktywnej pracy z młodzieżą. Młodzi ludzie
sami mają dojść do wniosków. To, o czym mówiliśmy do tej pory nazywało się kiedyś profilaktyką
pierwszorzędową, a obecnie się określa profilaktyką uniwersalną tzn. taką, którą się kieruje do
wszystkich. Ta profilaktyka nie może zbyt wiele pokazywać. Przygotowany przez uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika film w przekonaniu Pana Pełnomocnika jest
nieprofilaktyczny. Drugi poziom to profilaktyka kiedyś nazywana drugorzędową dziś selektywną,
kiedy się próbuje już trafiać do tej grupy dzieci i młodzieży, które są w jakiś sposób zagrożene.
Należy tu wspomnieć o wszystkich placówkach wsparcia dziennego. To są wszystkie świetlice
prowadzone przez MOPS czy organizacje pozarządowe. To już jest ta grupa dzieci i młodzieży, która
z powodu dysfunkcji rodzinnych jest w różny sposób narażona. Takich placówek w Katowicach jest,
26 z czego 8 jest prowadzonych przez MOPS, a 18 przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota
przeznaczona na te placówki w tym roku to jest 4 570 000 zł. W tych placówkach miejsc jest około
700. Nie oznacza to, że dzieci i młodzież objęte tą opieką pewnych modeli rodzinnych nie powtórzą.
Pan Pełnomocnik przedstawił kilka indywidualnych historii dotyczących młodych ludzi objętych ta
pomocą. Ostatni etap to profilaktyka celowa, która trafia konkretnie do osób uzależnionych.
Staramy się łączyć wszystkie etapy. Jeśli jednak chodzi o profilaktykę to najważniejsza jest ta praca
w szkołach. Pan Pełnomocnik przedstawił również środowiskowe programy profilaktyczne. Takich
programów w Katowicach jest 52. Są to zajęcia pozalekcyjne różnego rodzaju. Są to programy
otwarte, dlatego nie mają żadnej etykietki. 900 000 zł jest przeznaczane, co roku na ten cel.
Gromadzą one prawie 7 tys. uczestników, kilkadziesiąt tysięcy godzin zajęć.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK w imieniu Pani radnej Barbary WNĘK
poprosiła o zestawienie placówek, o których wspomniał w swojej wypowiedzi Pan Pełnomocnik.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że ta profilaktyka musi mieć taki wymiar, który dzieciom się do
końca z profilaktyką nie kojarzy. W Polityce Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 zapisane
14

- PROJEKT zostało, że profilaktyka ma być prowadzona poprzez sport, kulturę itp. formy. III Liceum
Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach w tym roku organizowany jest program
profilaktyczny pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Jak dbać o miłość. Jest to
program profilaktyczny, który ma przeciwdziałać uzależnieniu, ale z drugiej strony ma też sferę
emocjonalną opartą na przyjaźni. Program skierowany jest nie tylko do uczniów, ale i do rodziców.
Radny Michał LUTY stwierdził, że poruszanych tu dziś było szereg różnych zagadnień m.in.
dotyczące reakcji na przemocy. Jest to trudne zagadnienie. Nierzadko bowiem media informują, że
kogoś napadnięto, a świadkowie zdarzenia nie reagowali. Pan radny zapytał, czego możemy
oczekiwać od młodzieży w takiej sytuacji skoro dorośli nie reagują. Pan radny zauważył, że czasami
chęć niesienia pomocy wiąże się z niebezpieczeństwem dla osoby reagujące. Pan radny podkreślił,
że nie chodzi o to by jednak propagować znieczulicę. Jakie są, zatem zalecenia dla młodzieży, która
jest świadkiem takiego zdarzenia?
Doradca metodyczny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach Pani
Ewa PODEMSKA-PNIOK w ramach wspomnianych wcześniej programów pokazuje się młodzieży
filmy, na których np. leży osoba na chodniku wszyscy przechodzą nikt nie reaguje. W przekazie
chodzi o to żeby młody człowiek zadecydował o tym, że to on wykonuje telefon na pogotowie czy
policje nie myśląc o tym, że inni to zrobią, więc ja nie muszę. Młodsze dzieci uczymy tego, że jeśli są
świadkami np. bijatyki mają poprosić osobę starszą o to by zareagowała. Nie mają się biernie
przyglądać czy też kibicować całej sytuacji. Uczymy dzieci tego, że jeśli pomoże komuś to staje się
bohaterem, chcemy ich nauczyć by nie byli bierni w takich sytuacjach. Dla młodzieży jest program
Bliżej, który jest nastawiony na pracę nie z ofiarami, a z obserwatorami zdarzeń by zmienić ich
nastawienie do trudnych sytuacji by nie pozostawali bierni.
Zastępca Naczelnika Wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkomisarz
mgr Renata HAŁABUDA stwierdziła, że w ramach realizacji programu Profilaktyka a ty Policja
z dość podobnym tematem wyszła do młodzieży. Zrobiliśmy to jednak w innej formie. Chcemy tą
młodzież zachęcić do reagowania. Były to warsztaty prowadzone w terenie. Te warsztaty otwierały
im oczy jak trudno jest się odnaleźć w niektórych sytuacjach, jak trzeba reagować na wszelkiego
rodzaju zagrożenia. Cieszyło się to bardzo dużym zainteresowaniem.
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN dodał, że te działania są
wzmacniane przez kampanie społeczne pod hasłem Nie reagujesz akceptujesz.
Młodszy Inspektor w Zespole Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej w Katowicach Pani Aleksandra
MALINOWSKA dodała, że Straż Miejska pracuje z małymi dziećmi w programie I ty możesz zostać
bohaterem gdzie przedstawiane są scenki, kogo, w jakiej sytuacji wezwać, pod jaki numer telefonu
zadzwonić, co powiedzieć, w jakiej kolejności. Dzieci poprzez tą zabawę zapamiętują, co w sytuacji
zagrożenia zrobić.
Radny Marek NOWARA poruszył problem niezgłaszania pewnych zachowań przez dyrektorów
szkół. Czy to jest problem realny czy wyolbrzymiony przez media. Pan radny zapytał czy są jakieś
narzędzia, które by motywowały dyrektorów do zgłaszania przestępstw, które dzieją się na terenie
szkół.
Zastępca Naczelnika Wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkomisarz
mgr Renata HAŁABUDA wyjaśniła, że sprawa ta jest przez prasę wyolbrzymiona. Niestety w swojej
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- PROJEKT pracy spotykaliśmy się i nadal spotykamy z tym, że dowiadujemy się po fakcie, ewentualnie od
rodziców czy samych dzieci o konkretnym zdarzeniu. To nie chodzi o to, że szkoła coś „zamiata pod
dywan”, bo szkoła to rozwiązuje na terenie szkoły, natomiast nie zawsze informuje Policję o takim
zdarzeniu. Bywały takie sytuacje, że szkoła prosiła o spotkanie profilaktyczne w szkole, bo dzieje się
coś złego. Dzwoniliśmy i pytaliśmy, co takiego się dziej, że potrzebne jest takie spotkanie, jeśli nie
mieliśmy wcześniej żadnych zgłoszeń, że dochodzi w danej placówce do drobnych kradzieży czy
wymuszeń między dziećmi. Takich sytuacji jest niewiele natomiast się zdarzają i na to też uczulamy,
że my nie działamy na niekorzyść szkoły. Policja jest tą instytucją, która chce szkole pomóc
zniwelować problemy by szkoła była bezpieczna, by uczniowie i nauczyciele czuli się dobrze w tych
szkołach. Większość przestępstw, które są zgłaszane na Policji są to przestępstwa z art. 226 k.k.
i art. 190 k.k. zatem znieważenie funkcjonariusza publicznego czyli nauczyciela i groźby karalne
kierowane pod adresem nauczycieli. Kolejnymi kategoriami są uszkodzenia ciała z art. 157 i art. 158
k.k natomiast jest ich zdecydowanie mniej. Rolą szkoły jak i Policji jest zapobieganie cyberprzemocy
wśród uczniów. Oni uważają, że w sieci są anonimowi. Tu widzimy największe zagrożenie. To
będziemy chcieli zniwelować. W kwestii cybeprzemocy reakcje szkól są bardzo dobre.
Doradca metodyczny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach Pani
Ewa PODEMSKA-PNIOK stwierdziła, że szkole zależy na efekcie. Jeżeli efektem ma być tylko
zgłoszenie, za którym nic się nie wydarzy to nie dlatego, że Policja nie zadziała. Policja
obligatoryjnie musi zgłaszać sprawę do sądu. Na wyroki sądu nie mamy jednak wpływu. Efekt jest
taki, że uczeń czuje się bezkarny. Często szkoły wolą pozyskać do współpracy rodziców, MOPS,
stowarzyszenie, które prowadzi terapię, Policję, ale poza obszarem zgłoszeniowym. Efekt tych
działań jest taki, że dziecko idzie na terapię i więcej te zachowania się nie pojawiają. Cyberprzemoc
faktycznie jest problemem. Najczęściej uczniowie robią to poza szkołą. Jeśli dochodzi do takich
sytuacji rozmawiamy z rodzicami i informujemy ich, że mają prawo zgłosić to na Policję. O tym
decyduje jednak rodzic poszkodowanego dziecka. Często rodzice nie chcą tego robić. W naszej
szkole zdarzył się taki przypadek. Rok temu było zgłoszenie teraz dopiero uczeń będzie miał sprawę,
przez ten czas pozostawał bezkarny.
Zastępca Naczelnika Wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkomisarz
mgr Renata HAŁABUDA dodała w uzupełnieniu, że faktycznie nie mamy wpływu na działalność
sądów i wyrokowanie. Żeby zapobiegać tej przestępczości także w szkołach w KMP w Katowicach
od 1 października został powołany zespół ds. nieletnich. Od 1 października do ostatniego grudnia
z KMP w Katowicach wypłynęło ponad 20 spraw o czyny karalne popełnione w głównej mierze na
terenie szkół. Te sprawy zostały wysłane do sądu wraz z kompletnym materiałem dowodowym
zebranym przez wspomniany pion komórki kryminalnej. Do chwili obecnej wróciły nam dwie
sprawy.
Radny Tomasz MAŚNICA odnosząc się do filmu zaprezentowanego przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 stwierdził, że był on przygotowany w dobrej intencji i gdzieś w sieci
funkcjonuje. Pan radny za pytał czy jest nad tym jakaś kontrola, która by mogła to autoryzować.
Pedagog szkolny w X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pan Marcin
KRĘGIEL stwierdził, że X LO odpowiada na konkursy organizowane przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia lub Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tam są komisje
konkursowe, które wyłaniają film, który jest wartościowy. Zanim jednak tam wyślemy film
naradzamy się w naszej wewnętrznej komisji, który film posyłamy. Większość filmów, które mamy
na naszym kanale YouTube to są filmy na otwartej licencji, każdy może je pobrać i wykorzystać pod
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- PROJEKT warunkiem, że poda prawa autorskie. Zatem nadzór merytoryczny nad pracami mają autorzy
konkursów. My na etapie szkolnym też na to zwracamy uwagę.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy w ramach współpracy miasta z Policją czy Strażą Miejską mogą
pojawić się spoty własnej produkcji z autoryzacją. Jako przykład Pan radny podał film zrealizowany
przez policje mediolańską.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej MACIEJEWSKI
stwierdził, że są to trudne rzeczy do zrobienia. Filmy realizowane przez młodzież są dobre, bardzo
dobre, ale żaden nie jest bez wad. Trzeba by było prowadzić ich za rękę, co spowoduje, że
zabierzemy tym młodym ludziom inwencję.
Pedagog szkolny w X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pan Marcin
KRĘGIEL stwierdził, że film, o którym wspomniał Pan radny jest bardzo dobry. Obecnie żyjemy
w takich czasach, że mamy dostęp do zasobów medialnych na całym świecie. Jest szereg kampanii
nie tylko polskich, ale i zagranicznych, które dotykają tematów, o których my tu dziś rozmawiamy.
One są firmowane przez znakomite nazwiska, instytucje czy fundacje. Może warto z nich
zaczerpnąć, bo one są na otwartych licencjach i pokazać je w szkole.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że głos w dyskusji chciałby
zabrać Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ. Wobec powyższego poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Panu
Prezesowi.
Radni w głosowaniu: 3 glosy „za” wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Wiceprezesa Miejskiego
Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ odnosząc się do kwestii filmu zrealizowanego przez uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach stwierdził, że jeżeli Państwo uważają, że film nie spełnia
kryteriów to trzeba to było powiedzieć przedstawicielom szkoły. Autorki nie są już obecne na
posiedzeniu, ale Pan Prezes wyraził nadzieję, że ta informacja zwrotna do nich dotrze. Jeżeli
oceniamy zaangażowanie i postęp to widać, że one były bardzo zaangażowane. Na pewno ta
dyskusja wniosłaby w ich warsztat bardzo dużo. A jednocześnie Państwa autorytet by wzrósł gdyby
one zostały do końca i wynikłaby dyskusja na ten temat.
Doradca metodyczny w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach Pani
Ewa PODEMSKA-PNIOK stwierdziła, że mogłoby to być dla nich trudne, ponieważ ktoś nagrodził ich
pracę. Informacja zwrotna powinna pójść do osób, które nadzorowały ich pracę.
Zastępca Naczelnika Wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach nadkomisarz
mgr Renata HAŁABUDA stwierdziła, że to jest młodzież i jest to dla nich ciekawy przekaz. Taki
przekaz do nich docierał. To były ich pomysły. My dorośli oceniamy to zgoła inaczej. Oni odbierają
to inaczej. Dla nich to było zrealizowanie się, pokazanie czegoś to było coś, co oni czują.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ odnosząc się do tego, o czym mówiła Pani Przewodnicząca w zakresie Polityki
Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin, 2022 w którym to dokumencie jest mowa o profilaktyce
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- PROJEKT we wszystkich zakresach, wszystkich wymiarach poprzez sport, kulturę Pan Zarodkiewicz zwrócił
uwagę na temat w którym brał udział a mianowicie Zawody fair play. Zawody sportowe, które
odbywały się w maju, które są organizowane przez Urząd Miasta Katowice. Pan Zarodkiewicz
stwierdził, że chciał rozmawiać na temat ewaluacji tego programu profilaktycznego, który opierał
się na turnieju piłki nożnej. Prosił o rozmowę przedstawiciela Policji, Wydziałów Edukacji,
Zarządzania Kryzysowego oraz Sportu i Turystyki. Ale okazało ze nie są tym zainteresowani. W lipcu
brał udział w Komisji Edukacji, która miała miejsce na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Katowicach, tam zwrócił na to uwagę, ale jego głos nie został zamieszczony w protokole. Są
osoby zaangażowane, które chcą pomagać, ale zdaniem Pana Zarodkiewicza często jest tak, że
urzędnik wie więcej niż praktyk pracujący z tymi dziećmi.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przypomniała, że w maju zaplanowana
została wspólna Komisja Edukacji z Komisją Kultury Promocji i Sportu na terenie Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Katowicach. Tam do tego tematu wrócimy. Odnosząc się do pozostałych
poruszonych kwestii Pani Przewodnicząca uściśliła, że wyjazdowa Komisja miała miejsce w maju
2015 r. Co do zapisu protokołu to Pan Prezes stwierdził wówczas, że może się to w nim znaleźć,
a nie musi. Jeśli zależało Panu na tym zapisie to jasno należy określić, że ma się on w protokole
znaleźć. Podczas posiedzeń Komisji i żywiołowych dyskusji wiele wypowiedzi jest poza protokołem.
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że Komisja przyjęła do
wiadomości przedłożone w punkcie 4 i 5 informacje.
Ad. 6. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice za 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła
Sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice za 2015 rok.

zebranym

projekt

Wobec braku pytań i uwag Pani Przewodnicząca poddała projekt Sprawozdania z pracy Komisji
Edukacji Rady Miasta Katowice za 2015 rok pod głosowanie.
Radni, jednogłośnie – 7 głosów „za”- przyjęli Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta
Katowice za 2015 rok.
Ad. 7. Korespondencja i komunikaty.
Ad. 7.1. Odpowiedź na zapytanie radnego Tomasza MAŚNICY dotyczące prelekcji w zakresie
profilaktyki antydopalaczowej.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym odpowiedź na
zapytanie radnego Tomasza MAŚNICY dotyczące prelekcji w zakresie profilaktyki antydopalaczowej.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 8. Wolne wnioski.
Radny Tomasz MAŚNICA poruszył problem zmniejszania wymiaru godzin dla psychologów
i pedagogów szkolnych. Pan radny stwierdziła, że niewłaściwym jest by o ilości godzin decydowała
kwestia tego czy będzie jeden uczeń więcej czy mniej. Pan radny zaproponował, by Komisja
skierowała wniosek do Prezydenta Miasta w tym zakresie.
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- PROJEKT Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy są jakieś prawne uregulowania
w tym temacie.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że przyjęte standardy kiedyś
podejmowane Zarządzeniem Prezydenta Miasta obecnie przekazywane tylko za pismem określają,
że musimy posługiwać się jakimiś kategoriami, jakimiś granicami dolnymi i górnymi. Niemniej
jednak zawsze w tych pismach jest też zapis, że w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta
może odstąpić od tych standardów i takie przypadki w praktyce się zdarzają.
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Pani Barbara NOWAK
stwierdziła, że standardy, o których mowa są z 2007 roku, kiedy tych dzieci w szkołach było dużo.
Mimo, że dzieci jest coraz mniej to problemów w szkołach jest więcej. Jest to zatem problem nad
którym warto się pochylić.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała, by w świetle powyższego
Komisja skierował wniosek do Pana Prezydenta w oparciu o Politykę Edukacji Miasta Katowice
Katowiczanin 2022 o przeanalizowanie możliwości zatrudnienia pedagogów i psychologów
szkolnych w zależności od potrzeby danej placówki oświatowej.
Radni jednogłośnie - 7 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 w oparciu o Politykę
Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022 o przeanalizowanie możliwości zatrudnienia
pedagogów i psychologów szkolnych w zależności od potrzeby danej placówki oświatowej.
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca stwierdził,
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia.
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.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK
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