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Protokół nr 7/2011  z  posiedzenia 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

odbytego w dniu 21 września 2011 roku 

 

 
W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji. 

Ponadto: Burmistrz – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina 

Sokół, Dyrektor SP w Zalesiu – Donata Matecka, Inspektor ds. Oświaty Urzędu 

Miejskiego – Tomasz Marszałek, radny – Andrzej Kubiak. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zmiana organizacji szkół w Wycisłowie i Zalesiu. 

3. Wolne głosy i wnioski. 

4. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Barbara 

Wawrzyniak. 

Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.2. Zmiana organizacji szkół w Wycisłowie i Zalesiu. 

 

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek przedstawił demografię obecną i na 

lata następne SP w Wycisłowie i w Zalesiu. Przypomniał również o koncepcjach 

organizacyjnych, które Burmistrz proponował wcześniej, a mianowicie: 

1) Zalesie – od przedszkola do III klasy 

2) Wycisłowo – od IV do VI klasy 

Szkoła filia w Wycisłowie. 

 

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół stwierdziła, że demografia szkół jest 

wzrastająca i występuje duża obawa o reakcje rodziców co do rozdzielenia 

szkół, a szczególnie małych dzieci. Dyrektor zasugerowała, że przy takim 

rozwiązaniu jest obawa czy rodzice będą chcieli posłać dzieci do Zalesia. 

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że rodzice uczniów SP  

w Wycisłowie nie pozwolą na zabranie dzieci klas I do III  do innej szkoły. 

 

Inspektor ds. Oświaty wyjaśnił, że dzieci są zameldowane w danej 

miejscowości, ale często uczęszczają do innych szkół. 
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Następnie Przewodniczący Rady proponował dwie placówki z dyrektorami,  

a mianowicie:  

1) w każdej szkole oddział przedszkolny oraz  uczniowie klas od I do III  

2) klasy od IV do VI do  SP w Borku Wlkp.  

 

Burmistrz stwierdził, że nie jest za likwidacją szkół w Wycisłowie i Zalesiu, 

proponuje w każdej szkole pozostawić dyrektora szkoły (odrębne dwie szkoły  

z dyrekcją). 

 

Inspektor ds. Oświaty uważa, że rozbicie oddziałów może odbić się korzystnie 

dla dzieci. 

 

Radny Andrzej Kubiak sprzeciwia się przedstawionej koncepcji. 

 

Dyrektor Alina Sokół wypowiedziała się za pozostawieniem wszystkich klas  

w SP w Wycisłowie. 

 

Wypracowane koncepcje: 

 

I koncepcja: dwie dyrekcje, 

- w każdej szkole oddział przedszkolny oraz uczniowie od I do III klasy 

- klasy od IV do VI do SP w Borku Wlkp.  

 

II koncepcja: dwie dyrekcje, 

- oddział przedszkolny oraz uczniowie od I do III klasy w Zalesiu, 

- klasy od IV do VI w Wycisłowie. 

 

Ustalono, że takie koncepcje zostaną przedstawione rodzicom na spotkaniach, 

które odbędą się w szkołach w okresie od 15.10.2011r. do 10.11.2011r.  

Natomiast po spotkaniach, na sesji w listopadzie br. zostanie podjęta uchwała  

w tej sprawie. 

 

Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 

Ad.4. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 

Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała    Przewodnicząca Komisji  

 

Sekretarz Gminy    Barbara Wawrzyniak 

Elżbieta Pawlak 


