- PROJEKT BRM.0012.4.6.2015.KJ
Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Edukacji

Data posiedzenia: 13.05.2015 r.
Miejsce posiedzenia: Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ul. Techników 7
Katowice
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11:30
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:25
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK
Prezes Zarządu Akademii Sportu Sp. z o.o. Pani Anna TYMIŃSKA
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI

Ponadto w powiedzeniu uczestniczył:
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.
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat zasad tworzenia i funkcjonowania w
mieście Katowice klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego,
umożliwiających ciągłość szkolenia na poszczególnych etapach edukacyjnych.
4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współpracy katowickich klubów
sportowych z placówkami oświatowymi.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Korespondencja i komunikaty.
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- PROJEKT 6.1. Uchwała Nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
________________________________________________________________________________
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK po powitaniu zgromadzonych na
posiedzeniu gości oraz radnych zwróciła się prośbą o oprowadzenie Komisja po terenie Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.
Podczas wizyty radni mieli okazję przekonać się jak wygląda baza materialno – dydaktyczna
placówki. Pan Dyrektor podkreślił, że trzy sale, z których korzysta szkoła są wyposażone we
wszelkie pomoce naukowe, co pozwala na efektywne kształcenie uczęszczającej do placówki
młodzieży. Następnie Komisja wizytowała salę gimnastyczną szkoły wraz z zapleczem. Pan
Dyrektor podkreślił, że główne zajęcia treningowe odbywają się na obiektach MOSiR-u Katowice
oraz w ośrodkach współpracujących.
Na tym Komisja zakończyła wizytację pomieszczeń zajmowanych przez Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.
Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym porządek
obrad.
Komisja, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała zebranych, że projekt
protokołu Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 15.04.2015 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 Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 15.04.2015 r. pod głosowanie.
Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 15.04.2015 r. został przyjęty jednogłośnie
– 10 głosów „za”.
Ad. 3. - Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat zasad tworzenia
i funkcjonowania w mieście Katowice klas i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego, umożliwiających ciągłość szkolenia na
poszczególnych etapach edukacyjnych.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca współpracy
katowickich klubów sportowych z placówkami oświatowymi.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zwróciła się z prośbą o przedstawienie
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- PROJEKT informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania w mieście Katowice klas i szkół sportowych
oraz szkół mistrzostwa sportowego, umożliwiających ciągłość szkolenia na poszczególnych etapach
edukacyjnych oraz związanej z tym informacji dotyczącej współpracy katowickich klubów
sportowych z placówkami oświatowymi.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK szczegółowo omówił zasady tworzenia
i funkcjonowania klas i szkół sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego w oparciu
o Zarządzenie nr 84/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 lutego 2011 r. Następnie
przedstawił zestawienie klas sportowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016. Pan Naczelnik omówił również
jak wygląda współpraca katowickich klubów sportowych z placówkami oświatowymi. Pan
Naczelnik podkreślił, że dane te zostały pozyskane od Dyrektorów placówek oświatowych na
podstawie przekazanej im ankiety. Pan Naczelnik przedstawił dane uzyskane z przeprowadzonej
ankiety.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że klasy sportowe to
element systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Podstawowymi podmiotami, z którymi
współpracujemy tymi, które organizują proces szkolenia są kluby sportowe. Kluby szkolą dzieci i
młodzież. Nie mogą tego robić w oderwaniu od edukacji. W związku z tym by znaleźć jakiś sposób
na połączenie edukacji z procesem szkolenia sportowego tworzone są klasy sportowe, szkoły
sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego. Od kilku lat w Katowicach trwa proces układania
tego systemu by wyeliminować sytuacje, w których klasy sportowe były tworzone po to by
uzupełnić godziny etatowe nauczycieli wf-u. Zdarzały się też klasy, w których dzieci były z
przysłowiowej „łapanki” a nie z naboru prawdziwego. Był to swojego rodzaju SKS. Nie o to nam
chodzi. System na wspierać rozwój młodych ludzi by połączyli naukę z uprawianiem sportu.
Obowiązujący system podkreśla założenia w oparciu o wszelkie dokumenty miejskie w tym
strategię rozwoju sportu, czyli też kładzenie nacisku na te dyscypliny, które możemy w takich
klasach sportowych prowadzić i mają poparcie klubów sportowych. Od zawodników
uczęszczających do klas sportowych wymagamy, by startowali w rozgrywkach organizowanych
przez Polskie Związki Sportowe. Ten system zaczyna już dość dobrze funkcjonować, a jeszcze
udało się go domknąć Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Pan Naczelnik podkreślił, że w Katowicach
jest również Akademia Wychowania Fizycznego, zatem istnieje możliwość kontynuowania studiów
i nauki na sportowej uczelni.
Radna Barbara WNĘK odnosząc się do przedstawionych materiałów w zakresie współpracy
z katowickich klubów sportowych z jednostkami oświatowymi stwierdziła, że z przygotowanej
ankiety wynika, że 10 dyrektorów na 73 nie widzi korzyści wynikających ze współpracy z klubami
sportowymi. Do negatywnych skutków współpracy szkół z klubami sportowymi dyrektorzy szkół
zaliczają: nie stosowanie się do zasad bhp oraz porządku na sali gimnastycznej (np. brak obuwia
zmiennego), brak możliwości uzyskiwania dochodów z wynajmu obiektów sportoworekreacyjnych, zwiększone zużycie sprzętu sportowego szkoły i wyposażenia sal gimnastycznych,
szybsze zużycie parkietów. Pani radna zapytał czy Wydział Edukacji kontaktował się z dyrektorami
placówek, którzy tak negatywnie ocenili współpracę z klubami by przekonać ich i pokazać, że ta
współpraca z klubami ma również pozytywne aspekty. Zdaniem Pani radnej nie można
równoważyć tego, że szkoła nie czerpie korzyści z wynajmu z korzyściami dla uczniów.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że tak jak Pani radna
wspomniała należy położyć na szali te negatywy, o których wspominają dyrektorzy oraz zdrowie,
wychowanie, zorganizowanie czasu wolnego dzieci. Zdaniem Pana Naczelnika wiadomo, po której
stronie będzie przewaga. Oczywiście argumenty dyrektorów również brane są pod uwagę. Staramy
się pomagać w uzupełnianiu tego zamortyzowanego sprzętu. Nie jest bowiem naszą intencją
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- PROJEKT budowanie pięknych nowych obiektów sportowych na które nikogo nie będziemy wpuszczać bo się
zużyją. Zatem szala zorganizowania dzieciom czasu wolnego zawsze przeważy.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
dodał w uzupełnieniu, że decydując się na wynajem, kluby wynajmują tylko sale, bo sprzęt
przynoszą sobie swój. Eksploatują tylko zatem parkiet sali. Do tego dochodzi koszt wynagrodzenia
osoby, która musi zostać do godziny 18.00 by wpuścić i wypuścić tą grupę. Natomiast piłki i inne
przybory treningowe przynosi ze sobą trener.
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że należy zatem tym dyrektorom zaakcentować że sprzęt
każdy trener przynosi ze sobą i uspokoić ich jeśli chodzi o amortyzację obiektów.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że tylko 10% wszystkich
szkół, do których te ankiety poszły negatywnie się odniosło do współpracy. Ponadto tylko w dwóch
szkołach kluby nie działają. Zdaniem Pana Naczelnika to daje możliwość wykazania się
nauczycielom wychowania fizycznego by zachęcili do współpracy kluby, uzmysłowili dyrektorom
szkół pozytywy płynące z uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Pan Naczelnik zapewnił, że
również Wydział włączy się w te działania. Jeśli ten temat będzie omawiany przez Komisje w
przyszłym roku to być może już inaczej będą przedstawiały się te dane.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że temat klas i szkół
sportowych funkcjonujących w mieście Katowice omawiany jest systematycznie co roku. Zatem w
przyszłym również Komisja do niego powróci.
Radna Krystyna PANEK poruszyła problem braku w mieście Katowice klas sportowych o profilu
hokej. Pani radna podkreśliła, że jest bardzo wiele głosów rodziców dopominających się o takie
klasy. Zdaniem Pani radnej należy się zastanowić nad wprowadzeniem takiego kierunku kształcenia
sportowego w katowickich szkołach.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że Katowice jaklo
jedno z nielicznych miast ma dwie drużyny w ekstraklasie hokejowej. Ponadto funkcjonują drużyny
amatorskie. Brak jest tak jak słusznie Pani radna zauważył klas sportowych. Wielokrotnie
podejmowane były rozmowy z klubami w tym zakresie natomiast kluby z różnych powodów nie są
zainteresowanie prowadzeniem klas sportowych.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy nie ma tu konfliktu interesów? Stworzenie klasy wiąże się
z tym, że cześć zawodników odeszłaby z klubów.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że klasa sportowa jest
ogromną szansa. Są kluby, które się biją o klasy sportowe. To jest 10 godzin opłacanych przez
szkołę, w której pracuje trener. Zatem ściąga się z klubów to obciążenie, jakie stanowi
wynagrodzenie trenerów. Każdy klub powinien być zainteresowany. Klika lat temu pojawił się
pomysł by stworzyć szkołę sportową z ośrodkiem hokeja na poziomie gimnazjalnym, ale z tego
pomysłu również kluby się wycofały.
Radny Tomasz MAŚNICA zapytał czy mamy jasną odpowiedź klubów, dlaczego nie chcą
utworzenia klasy sportowej o profilu hokej.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK wyjaśnił, że miasto nie ma
narzędzia prawnego by ich zmusić do podjęcia tego typu działań.
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- PROJEKT Radny Dariusz ŁYCZKO odnosząc się do kwestii współpracy klubów z dyrektorami szkół
stwierdził, że kluby korzystające z obiektów sportowych nie mają zaplecza. Trener przyjeżdżając na
trening przywozi sprzęt sportowcy ze sobą. Do sprzętu sportowego szkoły nie mają żadnego
dostępu. Jeśli chcą profesjonalnie szkolić młodzież to muszą mieć zaplecze. Warto zatem i nad tym
problemem sie pochylić i poszukać takich rozwiązań które by pozwoliły w przyszłości
funkcjonować wszystkim w symbiozie.
Radny Michał LUTY odnosząc się do kwestii przesłanej do szkół ankiety stwierdziła, że wiele
zależy od zaangażowania dyrektorów czy nauczycieli. Zdaniem Pana radnego należy dobierać ludzi
społeczników nie tylko zawodowców za kontente kwoty, których aktywność się kończy wraz z
zakresem ich obowiązków. Szkoły dysponują wolnymi pomieszczeniami, zatem to jest dobra wola
dyrektora czy wygospodaruje pomieszczenie na magazynek dla potrzeb klubu czy też nie. Pan
radny stwierdził, że należy przeanalizować, co można zrobić przy minimalnych nakładach
pieniężnych a dużych nakładach dobrej woli.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zapytała czy jest taka możliwość by
podjąć rozmowy z dyrektorami szkół by w sytuacji funkcjonowania klubu sportowego na terenie
danej placówki wygospodarować niewielkie pomieszczenie gospodarcze dla potrzeb klubu.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że sens funkcjonowania
takiego pomieszczenia wiązałby się z tym, że musiałoby ono znajdować się w bezpośrednim
sąsiedztwie sali gimnastycznej. Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że w sąsiedztwie sali gimnastycznej
jest zwykle jej zaplecze szatnie, natryski. Pan Naczelnik poddał pod rozwagę nie wskazywanie
pomieszczenia a może jakiś szafy czy zamykanej skrzyni.
Radny Józef ZAWADZKI zaproponował by Komisja skierowała jednak wniosek do Prezydenta
Miasta w tym zakresie. Jeśli to są szkoły publiczne, na których terenie odbywają się zajęcia to
kluby sportowe korzystające z ich pomieszczeń powinny mieć sprzęt zapewniony, powinien on być
na wyposażeniu sali gimnastycznej.
Radna Barbara WNĘK zgadzając się ze swoim przedmówcą podkreśliła że należy złożyć
wniosek w tej sprawie. Jego treść przedstawi Komisji w punkcie „Wolne wnioski”.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformował zebranych, że głos w
dyskusji chce zabrać Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan
Włodzimierz ZARODKIEWICZ. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poddała wniosek o
udzielenie głosu Panu Prezesowi pod głosowanie.
Radni jednogłośnie - 9 głosów „za” - wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Włodzimierza
ZARODKIEWICZA.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ odnosząc się do kwestii klas sportowych o profilu hokej Pan Prezes stwierdził,
że w Szkole Podstawowej na Nikiszowcu otwierane są cztery pierwsze klasy trudno zebrać
chętnych do klasy o profilu piłka nożna, ponieważ większość dzieci wolałaby grac w hokeja.
Chłopcy z młodzików tj. II klasa gimnazjum w tym roku zdobyli tytuł wicemistrza Polski w hokeju.
Oni mają treningi cztery dni w tygodniu, tymczasem ograli Nowy Targ - klasę sportową, Bytom –
klasę sportową hokejowa przegrywając tylko z Jastrzębiem również z klasą sportową. Zatem
potencjał jest nieprawdopodobny. To zrobili chłopcy, którzy nie chodzą do klasy sportowej, co oni
mogliby osiągnąć gdyby w takiej klasie byli?
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- PROJEKT Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że jeśli dwa największe kluby nie chcą współpracować to
może zgłosić się do innego klubu, który podpisałby taką umowę. Pan radny poprosił o przybliżenie
kwestii klas sportowych na poziomie ponadgimnazjalnym.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jeśli chodzi o ZSTiO nr 2 to
tam piłka nożna jest taką dyscypliną, gdzie jest chęć kontynuowania dalszego kształcenia
sportowego, chociaż młodzież do szkoły ponadgimnazjalnej musi przejść rekrutację, uczestniczyć
w systemie elektronicznego naboru. Nie ma zatem gwarancji ze wszyscy do tej szkoły trafią. Nie
ma gwarancji, że cały zespół z III klasy gimnazjalnej stanie się I klasą ponadsgimnazjalną. Pan
Naczelnik przypomniał jak sytuacja wyglądała dwa lata temu w zakresie tworzenia klasy sportowej
o specjalności pływanie. Jeśli chodzi o wniosek VI LO w Katowicach to nie został on
uwzględniony z przyczyn formalnych. Nie dochowany bowiem został termin 15 września. W
ZSTiO nr 2 jest wola kontynuacji szkolenia.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że będzie to I klasa. Pan radny zapytał jak to będzie
wyglądało w kolejnych latach czy to jest wyjątkowy rocznik. Czy z ukończeniem przez uczniów
tego rocznika skończy się również klasa sportowa?
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśniła, że w praktyce nie ma takiej
ciągłości, bo wszystko zależy od rekrutacji.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI dodał w uzupełnieniu, że
gimnazjum to jest jeden typ szkoły z taką samą ofertą edukacyjną bez względu na to, które to jest
gimnazjum, jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to mamy cały wachlarz typów szkół.
Uczniowie, którzy kończą gimnazjum w klasie sportowej sami decydują o tym czy kontynuować
ścieżkę sportową. Pan Naczelnik zwrócił uwagę, że tylko nieliczni uczniowie, którzy na wszystkich
szczeblach edukacji uczęszczają do klas sportowych wybiorą tą drogę jako swoją drogę zawodową.
Dzięki elektronicznemu systemowi naboru do szkół ponadgimnalzjanym mamy obraz jak wygląda
ścieżka edukacyjna uczniów klas sportowych.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że intencjom władz
miasta jest to by stworzyć system – piramidę. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na różnice w
kształcenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego, a w klasach sportowych. Mamy również takie
informacje ile osób z poziomu gimnazjalnego chce przejść do SMS by kontynuować nie tylko
naukę ale i profesjonalne szkolenie sportowe. To są najlepsi zawodnicy. Jeśli pozyskamy ich do
SMS to jacy zawodnicy trafią do ewentualnych klas sportowych? SMS wybiera najlepszych
uczniów i stwarza im jak najlepsze warunki do osiągania wysokich wyników w sporcie. W piłce
nożnej wygląda to nieco inaczej bo chętnych jest więcej ponieważ samych klubów piłkarskich w
Kotowicach jest ponad 30. Zgoda na utworzenie klasy sportowej w ZSTiO nr 2 wiąże się z
bliskością KS Rozwój i bardzo dobrym szkoleniem prowadzonym przez klub.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że można by poszerzyć ofertę SMS i stworzyć filię ze
względu na bliskość bazy ale w strukturze SMS dlatego że w klasie sportowej mają 10 godzin zajęć
sportowych podczas gdy w SMS tych godzin jest 16 plus inne udogodnienia.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że gdyby dać
dyrektorowi taka ofertę, że ma zrobić jeszcze jedna klasę w piłce nożnej w SMS to…
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
stwierdził, że taka klasa byłaby utworzona. Obecnie mamy pozytywne relacje z KS Rozwój i w
rozmowach z przedstawicielami składaliśmy taką propozycję. Z przyczyn bazowych wolą
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- PROJEKT prowadzić szkolenie u siebie. Przeszkodą nie jest lokalizacja SMS, poziom nauczania, ponieważ
wszelkie koszty związane z utworzeniem takiej klasy ponosi SMS. Nie jest wykluczone że dojdzie
do takiej współpracy w przyszłości. Chcemy by do SMS trafiała młodzież ukierunkowana na
profesjonalne uprawianie sportu i wiążąca swoją przyszłość z profesjonalnym sportem.
Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że ma kontakt z młodzieżą uczęszczającą do ZSTIO nr 2. W
rozmowach z nimi wielokrotnie wspominał o SMS. Młodzież decyduje się na wybór klasy
sportowej w ZSTiO nr 2 ze względu na bliskość szkoły i bazy sportowej KS Rozwój.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
stwierdził, że jest to indywidualna decyzja uczniów i ich rodziców jaką szkołę wybiorą.
Radny Tomasz MAŚNICA stwierdził, że wprowadzone powinno być rozwiązanie systemowe.
Dziecko ze Szkoły Podstawowej – klasy sportowej przechodzi do Gimnazjum do klasy sportowej.
Kończąc Gimnazjum dziecko musi mieć pewność oferty do niego skierowanej a nie zastanawiać się
czy w wybranym Liceum uda się utworzyć klasę sportową, do której chciałoby uczęszczać czy też
nie. Najczęściej dzieje się tak, że dzieci te trafiają do szkół w miastach ościennych tym samym
tracimy tych zawodników. Pan radny stwierdził, że powinien pojawić się również jasny komunikat
przy naborze do klas sportowych w Gimnazjach. Szkoły gimnazjalne są objęte rejonizacją. Pojawia
się problem, ponieważ trudno z jednego osiedla skompletować drużynę w jednej dyscyplinie.
Zdaniem Pana radnego należy stworzyć czytelne zasady rekrutacji do klas sportowych np. na
poziomie gimnazjum.
Radny Dariusz ŁYCZKO stwierdził, że na Szkołę Mistrzostwa Sportowego czekano wiele lat.
Wiele zabiegów było czynione po to by ta szkoła tu powstała. Jest zatem rzeczą bardzo istotną by
ten przekaz był ciągły o tym, że takie coś w mieście funkcjonuje, że to jest perspektywa dla
młodzieży która chce się sportowo rozwijać. Młodzież chcąc się realizować szuka alternatywy i
odchodzi do innych miast. Pan radny stwierdził, ze nie ma żadnych kolizji, jeśli chodzi o
współpracę klubów ze szkołami.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by w tym zakresie
również Komisja rozważyła skierowanie winsoku do Pana Prezydenta.
Radny Józef ZAWADZKI poinformował, ze złożył kilka interpelacji w zakresie przyspieszenia
rekrutacji do klas sportowych by dzieci i rodzice wiedzieli już w listopadzie o tworzeniu klas
sportowych. Rodzice chcą mieć takie informacje wcześniej. Jeśli nie mają bowiem pewności czy w
wybranej szkole powstanie klasa sportowa to szukają alternatywy w innych miastach.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK wyjaśniła, że terminy dotyczące
rekrutacji wynikają z ustawodawstwa ogólnopolskiego a nie z decyzji władz samorządowych.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK stwierdził, że sama rekrutacja tak jak
Pani Przewodnicząca wspomniała jest oparta o przepisy ustawowe, natomiast decyzje miasta w
zakresie tworzenia oddziałów sportowych na kolejny rok szkolny zapadały już w listopadzie czy
grudniu roku poprzedzającego. Ta propozycja zostanie rozważona przy tworzeniu strategii edukacji
miasta Katowice.
Wiceprezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach Pan Włodzimierz
ZARODKIEWICZ przytoczył treść wniosków, które zostały złożone podczas posiedzenia Komisji
Edukacji 21.07.2014 r. Pan Zarodkiewicz stwierdził, że żaden z tych wniosków nie został
pozytywnie rozpatrzony. Poprosił, zatem o ich ponowne przeanalizowanie i wniesieniu tych
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- PROJEKT wniosków pod rozwagę Prezydenta Miasta Katowice.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że skoro Komisja
skierował w lipcu ubiegłego roku takie wnioski to z pewnością strona prezydencka się do nich
ustosunkowała. Trudno jednak dziś mówić o szczegółach odpowiedzi. Pani Przewodnicząca
zobowiązała się zapoznać z treścią wniosków oraz odpowiedzi przygotowanej w powyższym
zakresie i podjąć ten temat gdyby coś było niejasne i jako Komisja musielibyśmy się dopytać w
najbliższym czasie. Po zapoznani się z odpowiedziami, jeśli będzie taka konieczność to wówczas
Pani Przewodnicząca złoży wniosek lub interpelacje w powyższym zakresie. Następnie Pani
Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
Sportowego o przedstawienie działalności podległej mu placówki.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
przedstawił zebranym prezentację multimedialną na temat powstania, organizacji, procesu
szkolenia sportowego i kształcenia oraz misji Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK stwierdził, że SMS nie wzięła się
z niczego Pani Prezes jest osobą, która prowadzi już tego typu szkołę we Wrocławiu. Pani Prezes to
osoba z doświadczeniem, która wyciąga wnioski z tego co się wcześniej działo zatem miasto
zawierzyło w doświadczenie, pomogło i efekt jak na ten pierwszy rok jest zadowalający a z
pewnością będzie się rozwijał. Państwo radni wspominali o tym, że zdolni uczniowie uciekają do
miast ościennych tu mamy do czynienia z odwrotnym procederem, ponieważ do SMS uczęszczają
zawodnicy spoza Katowic.
Prezes Zarządu Akademii Sportu Sp. z o.o. Pani Anna TYMIŃSKA stwierdziła, że cieszy fakt,
że w Katowicach pojawiła się taka inicjatywa, że jest pomysł by stworzyć pewien system i
wprowadzić rozwiązania systemowe, ponieważ cały sport w Polsce tego potrzebuje. Zarówno
ścieżka sportu powszechnego jak i wyczynowego. Rozróżnienie tych dwóch ścieżek pozwala na
wprowadzenie nowych rozwiązań. Pani Prezes podkreśliła, że zajmuje się ścieżką wyczynową,
natomiast ścieżka powszechna jest bardzo potrzebna, ponieważ bez niej nie ma ścieżki
wyczynowej. Do sportu wyczynowego niezbędny jest dobór i selekcja. Pani Prezes stwierdziła, że
podejście władz miasta do sportu jest zupełnie inne niż w innych miastach. Widać, że ma powstać
jakiś system i do tego miasto dąży mając świadomość tego, jak ważna jest edukacja sportowa dzieci
już od najmłodszych lat. Pani Prezes stwierdziła, że tylko koncentracja pewnych rozwiązań,
zacieśnianie współpracy zarówno szkół jak i klubów powoduje koncentracje środków finansowych,
co przekłada się na większe możliwości realizacji zadań. Przyjęte w mieśćcie rozwiązania
pozwalają dalej poprowadzić tą ścieżkę edukacji sportowej. Jeśli chodzi o sport wyczynowy,
profesjonalny kształtowanie zawodników jest bardzo trudnym procesem bo w sporcie zawodowym,
wyczynowym zostanie 1% z tego co zaczyna. Na sukcesy sportowe trzeba czasu trzeba być
cierpliwym i tej cierpliwości staramy się również nauczyć naszych uczniów. Chcemy by szkoła w
Katowicach była taką szkołą, że każdemu rodzicowi będziemy mogli powiedzieć, że może nie
zagwarantujemy, że wszyscy nasi uczniowie będą sportowcami natomiast będą dobrym ludźmi
wychowanym poprzez sport.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK stwierdziła, że będzie wspierała
Strategię Edukacji w zakresie sportu w związku z tym zwróciła się do Pani Prezes o pomoc i
wsparcie Rady i przepracowane tematy, które powinny być dobrze wykreowane w mieście
Katowice. Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że w poprzedniej kadencji Komisja
wielokrotnie poruszała problem powstania w mieście Katowice SMS, zapraszając gości z AWF,
Dyrektorów Szkół, Prezesów Klubów. Były to długie i trudne decyzje.
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- PROJEKT Radna Barbara WNĘK poprosił a o uszczegółowienie kwestii korzystania przez uczniów z
internatu. Czy tylko są to uczniowie tej szkoły czy też innych. Ile miasto dopłaca do tej szkoły
ponad subwencję. Pani radna poprosiła również o omówienie kwestii obiektów sportowych
zlokalizowanych na terenie placówki. Ilu uczniów obecnie ta placówka kształci.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
stwierdził, że aktualnie w szkole jest 57 uczniów. Jeden oddział to jest klasa piłkarska. Drugi
oddział to klasa mieszana piłka ręczna (10 uczniów), siatkówka (10 Uczniów) oraz koszykówka (10
uczniów). Jeśli chodzi o internat to jest on zarządzany przez Zespół Szkół Budowlanych. Są tam
dzieci z wielu katowickich szkół. Z SMS jest tam obecnie 8 uczniów. Koszt pobytu dla naszych
uczniów w internacie to 550 zł miesięcznie. Uczniowie sami opłacają pobyt w internacie. Jeśli
chodzi o obiekty sportowe to chcielibyśmy tą bazę rozbudować. Chcielibyśmy sale, które nie są
obecnie wykorzystywane zaadoptować na sale treningu ogólnego, drugą na potrzeby rehabilitacji,
fizjoterapii. Jest jeszcze boisko trawiaste, ale wymaga ono rewitalizacji. Są również boiska
tartanowe w małym stopniu wykorzystywane, ale marzyłoby nam się wybudowanie tu hali
wielofunkcyjnej. Jest to jednak kwestia przyszłości.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK odnosząc się do wspomnianego boiska
trawiastego wyjaśnił, że na jego rewitalizację są środki w budżecie obywatelskim wysokości 400
tys. zł do realizacji w tym roku budżetowym.
Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Pan Bogdan SZAFLARSKI odnosząc się do kwestii
internatu stwierdził, że jest tam 120 miejsc. Funkcjonują trzy grupy wychowawcze. Obecnie jest
około 100 uczniów. Ten internat już od 12 lat pełni role bursy, ponieważ mieszkają w nim nie tylko
wychowankowie ZSB, ale i innych katowickich szkół ponadgimnazjalnych. Internat zapewnia trzy
posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu.
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK odnosząc się do poruszonej kwestii
dotacji wyjaśnił, że SMS otrzymuje taką dotacje, jaką ustaliła dla szkół niepublicznych Rada
Miasta. To co wynika bezpośrednio z algorytmu subwencji. Waga zwiększająca standard na ucznia
jest zwiększona dwukrotnie, ale nie pokrywa to wszystkich kosztów.
Prezes Zarządu Akademii Sportu Sp. z o.o. Pani Anna TYMIŃSKA stwierdziła, że decyzja o
utworzeniu SMS zapadła w marcu, zatem wnioski o dotacje wpłynęły nie w terminie
przekraczającym rok, dlatego też w okresie od września do grudnia finansowaliśmy się z własnych
środków. Od stycznia br. mamy prawo do pozyskiwania dotacji na ucznia ale tak jak wspomniał
Pan Naczelnik to nie wystarcza. Pani Prezes stwierdziła, że ma nadzieję, że uda się sfinansować
prowadzenie szkoły na odpowiednim poziomie zapewniając tu wszystko. Wszystko jednak zależy
od ilości uczniów. W szkole cięte są koszty administracyjne, które są w szkołach często bardzo
wysokie. My na to możemy sobie pozwolić outsorsując usługi księgowe na zewnątrz. Obiekty, na
których trenujemy są obiektami miejskimi, stawki są preferencyjne, dlatego mamy możliwość nie
obciążania młodzieży dodatkowymi kosztami, bo nie chcemy tego robić. Dążymy do tego by szkoła
docelowo nie miała czesnego.
Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że 50 zł to dla jednych rodzin jest symboliczna kwota dla
innych natomiast to znaczny wydatek. Pani randa zapytała czy rodzice tych biedniejszych dzieci
mogą liczyć na wsparcie miasta w zakresie opłat za czesne.
Prezes Zarządu Akademii Sportu Sp. z o.o. Pani Anna TYMIŃSKA stwierdziła, że jeśli taki
problem się pojawi to zwalniamy uczniów z opłat.
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- PROJEKT Radna Barbara WNĘK zapytała czy mieszkańcy pobliskich osiedli nadal mogą korzystać z boiska
znajdującego się przy szkole?
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
stwierdził, że w tym zakresie nic się nie zmieniło. Pan Dyrektor podkreślił, że zarówno budynkiem
szkoły jak i bazą sportową zarządza Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.
Radny Józef ZAWADZKI zapytał czy są dla młodzieży mieszkającej w internacie
przygotowywane jakieś dodatkowe zajęcia zorganizowane. Pan radny zapytał również czy w
przypadku uczniów, których status materialny jest niski szkoła korzysta z pomocy MOPS?
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Pan Marek OGLĘDZIŃSKI
stwierdził, że młodzież zajęcia kończy o 16:30. W czasie wolnym muszą odrobić lekcje
przygotować się na zajęcia zatem nie ma tam zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu.
Opiekunami w internacie są nauczyciele pracujący w SMS lub ZSB. Zatem jeśli uczniowie mają
problem z jakimś przedmiotem nauczyciele służą zawsze pomocą. Jeśli chodzi o pomoc uczniom w
trudnej sytuacji materialnej to obecnie mamy czterech uczniów objętych stypendium „Skrzydła” to
jest stypendium fundowane przez Caritas. Każdy z tych uczniów może wykorzystać 260 zł
miesięcznie na swoje potrzeby. Również z ramienia szkoły przygotowywany jest taki projekt by
wspierać młodzież w trudnej sytuacji materialnej by dofinansowywać w części naukę w naszej
szkole, ale również w klubach prowadzących rozgrywki. Następnie Pan Dyrektor zaprezentował
zebranym klip promocyjny Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach prezentowany m.in. na
targach edukacyjnych.
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodnicząca Komisji Pani
Magdalena WIECZOREK zamknęła dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że
Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK poinformowała, że do dnia
dzisiejszego nie wpłynął pod obrady Komisji Edukacji żaden projekt uchwały.
Ad. 6. Korespondencja i komunikaty.
Ad. 6.1.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK przedstawiła zebranym uchwałę Nr
4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.
Ad. 7. Wolne wnioski.
Radna Barbara WNĘK zaproponowała by Komisja zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta
Miasta o przeanalizowanie możliwości zapewnienia w szkołach miejsca do przechowywania
sprzętu sportowego przez katowickie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe i uczniowskie kluby
sportowe korzystające z obiektów sportowych na terenie szkół.
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- PROJEKT Radni, jednogłośnie - 9 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani radnej kierując do
Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:
Komisja Edukacji zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice
o przeanalizowanie możliwości zapewnienia w szkołach miejsca do przechowywania sprzętu
sportowego przez katowickie kluby, stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne korzystające
z przyszkolnych sali/hali sportowych.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK zaproponowała by Komisja
skierowała również do Prezydenta wniosek o uwzględnienie w przygotowywanej Strategii edukacji
miasta Katowice klas sportowych na wszystkich poziomach edukacji.
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 uwzględnienie
w przygotowywanej „Strategii edukacji miasta Katowice” klas sportowych na wszystkich
szczeblach systemu edukacji szkolnej.
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.
Przewodnicząca Komisji Pani Magdalena WIECZOREK podziękowała Radnym za aktywność
podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej oraz przedstawicielom wydziałów merytorycznych
za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Pani
Przewodnicząca na ręce pani Prezes oraz Pana Dyrektora złożyła szczególne podziękowania za
możliwość przeprowadzenia posiedzenia na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
i przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania tej placówki.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Magdalena WIECZOREK
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