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W odpowiedzi na wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Edukacji z dnia
03.02.2016r., uprzejmie informuj ę, że po dokonaniu wizji lokalnej z udziałem Pani Joanny
Kałużnej, Wicedyrektora Zespo łu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach okre ślono
szacunkowo wielko ść środków finansowych niezbędnych do wykonania wnioskowanych
prac.
1.

Modernizacja wyj ścia ewakuacyjnego z dostosowaniem do potrzeb osób

niepełnosprawnych, stanowi ącego część stref komunikacyjnych nie zapewni, dostosowania
budynku do obecnie obowi ązuj ących przepisów i warunków technicznych w zakresie
ochrony przeciwpo żarowej. Z uwagi na fakt, i ż budynek szko ły jest obiektem zabytkowym,
nie jest mo żliwe spełnienie wszelkich warunków ochrony po żarowej i dostosowanie go
w pełni do obecnie obowi ązuj ących przepisów. W zwi ązku z powyższym konieczne będzie
opracowanie Ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpo żarowego przedmiotowego
budynku w zakresie mo żliwości spełniania w sposób inny wymaga ń dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie stosownego odst ępstwa okre ślonego
postanowieniem Ś ląskiego Komendanta Wojewódzkiej Pa ństwowej Straży Pożarnej
w Katowicach. W zwi ązku z tym Pracownia Projektowa ESAL Danuta Federowicz
z Sosnowca, opracowała koncepcj ę projektu remontu wewn ętrznych stref komunikacyjnych
i wej ściowych według, której szacunkowy koszt dostosowania obiektu do obowi ązuj ących
przepisów wyniesie ok. I 000 000,00 z ł.
2. W planie finansowym na rok 2016 Zespo łu Szkół Specjalnych nr 7 na modernizacj ę
instalacji CO wraz z wymian ą grzejników została zabezpieczona kwota 25 000,00 z ł .
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3. Obecnie przygotowaniem posi łków dla uczniów Zespo łu Szkół Specjalnych nr 7
w Katowicach zajmuje si ę kuchnia Miejskiego Przedszkola nr 63 i nie jest to jedyny
przypadek gdzie kuchnia przedszkolna przygotowuje posi łki dla dzieci i młodzieży
uczęszczaj ącej do szkoły. Personel zatrudniony w kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 63
posiada kwalifikacje i wiedz ę w zakresie żywienia dzieci i m łodzieży, w tym równie ż
w zakresie żywienia dietetycznego. Bior ąc pod uwagę powyższe nie istnieje konieczno ść
przywrócenia funkcjonowania kuchni w Zespole. Z informacji pozyskanych od Dyrektora
wynika, iż w Zespole prowadzone s ą zaj ęcia gospodarstwa domowego (równie ż gotowania
i pieczenia) i planuje si ę zagospodarowanie obecnego pomieszczenie kuchni w pracowni ę
gospodarstwa domowego. Przywrócenie funkcjonowania kuchni wraz z jej wyposa żeniem szacunkowy koszt wykonania robót wynosi ok. 200 000,00 z ł określono na podstawie
kosztów realizacji kuchni w innych placówkach.
Przyznanie środków finansowych na modernizacj ę wyj ścia ewakuacyjnego z dostosowaniem
do potrzeb osób niepe łnosprawnych o warto ści 1 000 000,00 A. (pkt 1) oraz na przywrócenie
funkcjonowania kuchni wraz z jej wyposażeniem o warto ści 200 000,00 zł (pkt 3), zostanie
rozpatrzone po z łożeniu wniosku przez Dyrektora Zespo łu o dodatkowe środki (zgodnie
z zarz ądzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 631/2016 z dnia 07.01.2016 r.), je żeli po
analizie wyników finansowych za I pó łrocze 2016r. dochody miasta na to pozwol ą.
Jednocześnie należy podkre ślić, iż zaangażowanie miasta w realizacj ę remontów i inwestycji
uj ętych w wieloletnim planie inwestycji ogranicza mo żliwość realizacji nowych zadań w tym
zakresie.
4. Kierunki rozwoju kszta łcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w Katowicach zosta ły określone w obszarze II, dokumentu Polityka Edukacji Miasta
Katowice Katowiczanin 2022, przyj ętego uchwałą nr XVIII/333/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 26.11.2015r. Obecnie w Mie ście funkcjonuje 9 zespo łów szkół specjalnych, w tym
jeden zespó ł przyszpitalny i jeden zespó ł szkół zawodowych specjalnych. Oferta
samorządowych zespołów szkół specjalnych w pe łni zaspokaja potrzeby dzieci i m łodzieży
zamieszkałych na terenie Miasta, w zakresie kszta łcenia specjalistycznego. Ponadto
kształcenie specjalne, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami ustawy o systemie o światy
(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2156 z pó źn. zm), realizowane jest równie ż w oddziałach
integracyjnych i oddziałach specjalnych w szko łach ogólnodostępnych oraz poprzez edukacj ę
włączaj ącą. Podkre ślić należy jednocze śnie, że ze wzgl ędu na stały rozwój metod i form
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych zarówno zespo ły szkół specjalnych
jak i szkoły ogólnodostępne wymagaj ą stałego doposażania w środki i pomoce dydaktyczne,

wykorzystywane w procesie edukacyjnym. Budowa „centrum edukacyjnego dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych" wi ązałaby się niewątpliwie z likwidacją istniej ących
szkół specjalnych, które jak opisano powyżej w pełni zaspokajaj ą potrzeby mieszkańców,
a poziom świadczonych przez te szko ły usług edukacyjno-wychowawczo-opieku ńczych jest
wysoki.

KWACE
W1 P, t~ EZiZE, NT k t:
',AS:
TA t
Szuba

Do wiadomości:
Magdalena Wieczorek

-

Przewodnicząca Komisji Edukacji

