
Protokół Nr 14/2020 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Ciel ądz 

w dniu 4 czerwca 2020 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk - Sekretarz Gminy 

3. Bogdan Batorek – Dyrektor Szkoły w Cielądzu 

4. Maria Piątek – Dyrektor Szkoły w Sierzchowach 

5. Agnieszka Zielińska – Kierownik GZEAS 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:15 dokonał Przewodniczący Komisji – 

Przemysław Jędrzejczak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 

quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji. 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszyscy Radni przed spotkaniem dostali 

proponowany porządek obrad, zapytał czy są uwagi co do przebiegu spotkania. Nie zgłoszono 

uwag, wobec tego Przemysław Jędrzejczak przedstawił porządek posiedzenia: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja na temat rekrutacji do klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych. 

4. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2020/2021. 

5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

6. Informacja na temat potrzeb inwestycyjnych w zakresie budynków szkół gminnych 

oraznieruchomości w których świadczone są usługi opieki zdrowotnej. 

7. Informacja w sprawie nauczania zdalnego oraz funkcjonowania szkół w okresie 

epidemiikoronawirusa. 

8. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 

planowanych na 2020 rok, organizowanych przez Urząd Gminy w Cielądzu lub przy 

jegoudziale oraz jednostek podległych. 

9. Sprawy różne. 



10. Zamknięcie posiedzenia. 

Punkt 3. 

Przewodniczący o przedstawienie tematu dotyczącego rekrutacji do klas „0” oraz 

oddziałów przedszkolnych poprosił Kierownik GZEAS Agnieszkę Zielińską, która przedstawiła 

przygotowanie procesu rekrutacji od strony formalno-prawnej.  

Sytuację w Szkole w Sierzchowach w tym zakresie omówiła Dyrektor Szkoły Maria 

Piątek. Poinformowała, iż na dzień 4 czerwca w przedziale wiekowym od 3 do 4 lat zapisano 11 

dzieci, natomiast w oddziale starszym, czyli zerówce - 19 dzieci, czyli razem 30 dzieci.  

Z kolei Dyrektor SzkołyPodstawowej w Cielądzu poinformował, że od nowego roku 

szkolonego będą funkcjonowały 3 oddziały, łącznie w grupach 3,4 i 5 latków - 55 dzieci: 

• trzylatki 15 dzieci oraz 10 miejsc wolnych, 

• czterolatki 18 dzieci oraz 7 miejsc wolnych, 

• pięciolatki 22 dzieci oraz 3 wolne miejsca. 

Bogdan Batorek poinformował, że trwa rekrutacja uzupełniająca i według dostępnych 

informacji dzieci będzie więcej, nabór kończy się 10 czerwca. Dyrektor zapewnił, że jeśli 

pozostaną wolne miejsca to rodzice będą mogli zapisać do przedszkola dziecko, także w czasie 

roku szkolnego, w dowolnym momencie. Wyjaśnił, że często w ciągu roku rodzice dopisują 

dzieci, dotyczy to zwłaszcza 3-latków.  

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy sytuacja z pandemią 

wpłynęła na proces rekrutacji oraz liczbę zapisanych dzieci.  

Dyrektorzy szkół zgodnie odpowiedzieli, że pandemia nie spowodowała zmniejszenia 

zainteresowania tym tematem. Poinformowali również, iż umożliwiono bezpieczne składanie 

wniosków poprzez wrzucanie korespondencji do specjalnych skrzynek podawczych.  

Przewodniczący Komisji poruszył temat funkcjonowania przedszkoli w okresie 

wakacji, pytając czy jest zainteresowanie tym tematem oraz czy jest potrzeba zabezpieczenia tej 

opieki.  

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska odpowiedziała, że sale są przygotowane (już 

od maja) w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Zapewniła, że po otrzymaniu informacji  

o możliwości otwarcia przedszkoli przeprowadzono dwukrotne, telefoniczne rozeznanie  

i rodzice nie wykazali potrzeby opieki nad dziećmi. Również pod koniec roku pracownicy 

szkoły skontaktują się z rodzicami i ustalą czy opieka będzie potrzebna.  



Dyrektor Maria Piątek zapewniła, że jeśli rodzice zgłoszą potrzebę uruchomienia 

przedszkoli to nauczyciele są przygotowani i będą pracować także w okresie wakacyjnym. 

Na powyższym zakończono dyskusję.  

Punkt 4 

Kolejny punkt dotyczył zapoznania się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 

szkolny 2020/2021. 

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska wyjaśniła, że dyrektorzy przedstawiali swoje 

propozycję arkuszy organizacyjnych, z uwzględnieniem ograniczenia kosztów utrzymania szkół, 

przy jednoczesnym realizowaniu elementów oświatowych. Oznajmiła, iż projekty przesłano do 

Kuratorium Oświaty. Po dokonaniu analizy, stwierdzeniu uwag  i odniesieniu się do nich przez 

dyrekcję, organ prowadzący zatwierdził arkusze i przesłał projekty organizacyjne do nadzoru. 

O przedstawienie szczegółów Kierownik GZEAS poprosiła Dyrektorów Szkół.  

Dyrektor Maria Piątek poinformowała, że w szkole Podstawowej w Sierzchowach 

znajdą zatrudnienie wszyscy nauczyciele dotychczas zatrudnieni. W sumie zaplanowano łącznie 

10 oddziałów, w tym 8 szkolnych oraz 2 przedszkolne.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu oświadczył, że od nowego roku powstanie 

jeden dodatkowy oddział szkolny, gdyż konieczne będzie stworzenie dwóch klas „1”. Planowane 

jest także zatrudnienie dwóch nauczycieli. Jeden etat dotyczy sytuacji związanej  

z rozwiązaniem umowy od 1 kwietnia 2020 roku z nauczycielem wspomagającym. W tej chwili 

na to miejsce nie została zatrudniona inna osoba, ze względu na panującą w kraju sytuację. 

Zdaniem Dyrektora zatrudnienie nauczyciela w chwili, gdy nie może poznać ucznia osobiście 

nie ma sensu. Dlatego rekrutacja na stanowisko nauczyciela wspomagającego planowana jest na 

wrzesień. Drugi planowany etat wynika z dynamicznego wzrostu opinii  i orzeczeń wśród dzieci. 

Zatrudniony nauczyciel będzie prowadził zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Dyrektor 

zaznaczył, że potrzeby dydaktyczne w tym zakresie są ogromne.  

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał, czy konieczne będzie 

zatrudnienie nauczyciela dla dodatkowej klasy „1”. 

Dyrektor Batorek odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, gdyż zadziałała tutaj reforma 

związana z likwidacją gimnazjum. 

Małgorzata Rosa zapytała czy sytuacja związana ze wzrostem opinii i orzeczeń dla 

dzieci dotyczy także szkoły w Sierzchowach.  

Pani Piątek zaznaczyła, że również w szkole w Sierzchowach obserwuje się duży 

wzrost. Powiedziała też, że wie o kolejnych badaniach planowanych do przeprowadzenia                    

u dzieci w najbliższym czasie.  



Dyrektor Batorek zaznaczył, że gmina Cielądz w porównaniu z innymi jednostkami ma 

bardzo dobrze rozwiniętą pomoc logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w związku z zamknięciem szkół odbywają się 

zajęcia logopedyczne, wskazując jednocześnie swoją wątpliwość co do zdalnej realizacji tych 

zajęć.  

Dyrektor zapewnił, że z jego informacji wynika, że zajęcia są prowadzone, jednocześnie 

wskazał na dużą trudność pracy zdalnej w tym temacie.  

Pan Mariusz Błąkała podzielił się swoim przykładem pracy logopedycznej z córką. 

Zaznaczył, że jeśli dziecko pozna dobrze ćwiczenia to przy zaangażowania rodziców  

i systematyczności można zobaczyć duże efekty.  

Punkt 5 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu dotyczącego organizacji zajęć 

pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Zaznaczył,  

że takie zagadnienie komisja przyjęła na początku roku 2020 w swoim planie pracy, jednak ze 

względu na stan epidemii nie może ono być realizowane, chyba że w wąskim zakresie.  

Głos zabrała Kierownik GZEAS informując, że już od 6 maja nie ma zainteresowania 

zajęciami opiekuńczymi dla najmłodszych. Zapewniła, że w okresie wakacyjnym będą dostępne 

boiska. W zakresie wyjazdów kolonijnych wprowadzono duże obostrzenia i z tym tematem 

również trzeba będzie się zmierzyć.  

Przemysław Jędrzejczak zaproponował zajęcia np. WF-u, aby dzieci mogły zażyć 

aktywności sportowej ale pod nadzorem osoby dorosłej.  

Dyrektor Maria Piątek odpowiedziała, że na chwilę obecną nie były planowane tego 

typu zajęcia. Starsi uczniowie korzystają z boiska we własnym zakresie. Z kolei zajęcia pod 

opieką będą generowały dodatkowe koszty, związane z zakupem materiałów dydaktycznych czy 

dowozem dzieci.  

Pan Jędrzejczak wspomniał, że tego typu zajęcia można zorganizować bezkosztowo. 

Być może w obecnej sytuacji będzie to trudne, ale na przyszłość warto stworzyć dodatkowe 

zajęcia. Nie chodzi o systematyczne spotkania, ale o kilka w ciągu całych wakacji.  

Dyrektor Maria Piątek wspomniała, że ze względów sanitarnych w chwili obecnej 

dzieci nie powinny się spotykać. Przyznała, że na przyszłość warto zorganizować tego typu 

zajęcia.  

Radny Mariusz Błąkała podkreślił, że trzeba mieć to na uwadze, jednak obecny czas jest 

niesprzyjający. 



Dyrektor Batorek zapewnił, że na przyszły rok należy przygotować takie zajęcia. 

Wspomniał o zajęciach na basenie, które z powodu koronawirusa zostały odwołane.  

Punkt 6 

Następny punkt dotyczył informacji na temat potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

budynków szkół gminnych oraz nieruchomości w których świadczone są usługi opieki 

zdrowotnej.  

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak poprosił o odniesienie się 

Dyrektorów Szkół do tematów dotyczących potrzeb w tym zakresie, oraz o tematu 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach oraz postępowania 

konkursowego na modernizację Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach.  

Głos zabrała Dyrektor Maria Piątek, mówiąc że termomodernizacja budynku szkoły jest 

w obecnej chwili priorytetowym zadaniem. Oprócz tego remont sektora żywieniowego, zerwanie 

starej podłogi, założenie płytek na podłodze oraz na ścianach.  

Kierownik GZEAS wspomniała o projekcie ,,posiłek w szkole i w domu”, łączna kwota 

dofinansowania to niemal 10.000 zł na dwie szkoły, przy wkładzie własnym około 23.000 zł. We 

wniosku uwzględniono wspomnianą potrzebę remontową sektora żywieniowego w szkole                     

w Sierzchowach. Chodzi tu o remont ale i o wymianę sprzętu. Planowane jest wykonanie tych 

prac w okresie wakacyjnym.  

Dyrektor Batorek odpowiedział, że priorytetem dla Szkoły w Cielądzu jest nowy 

budynek ze stołówką, zwłaszcza jeśli chodzi o oddział przedszkolny. Kolejna rzecz to podjazd 

dla dziecka niepełnosprawnego. W przyszłości będą roczniki, dla których trzeba będzie utworzyć 

po dwie klasy, co spowoduje że za kilka lat zabraknie miejsca w obecnie istniejących budynkach 

szkolnych. Dlatego budowa nowego obiektu jest zadaniem kluczowym.  

Odnośnie projektów związanych z termomodernizacją budynków Ośrodka Zdrowia 

oraz Szkoły w Sierzchowach głos zabrał Sekretarz Gminy. Sylwester Krawczyk wyjaśnił,  

że odnośnie Szkoły Podstawowej jest to duży projekt o wartości ponad 1.600.000 zł. Zmieniono 

beneficjenta, dlatego źródłem finansowania nie będzie RPO ale WFOŚiGW. Decyzja ta została 

podjęta z obawy przed odrzuceniem dwóch ogromnych projektów z RPO dla gminy Cielądz 

(chodzi o szkołę oraz ośrodek). Dlatego złożono wniosek do WFOŚiGW gdzie inny jest katalog 

wydatków kwalifikowanych, korzystniejszy i łatwiejszy do rozliczenia. Wniosek był już 

dwukrotnie uzupełniany przez gminę i prawdopodobnie w najbliższych dniach będzie podjęty na 

radzie nadzorczej Funduszu. Wniesiono propozycję aby oprócz pomp ciepła, w razie ich 

przesilenia zastosować ogrzewanie olejowe. - jednocześnie wykorzystując istniejącą kotłownie. 

Zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna, która w zupełności ma pokryć zapotrzebowanie na 



zużycie energii. Sekretarz wspomniał o rzetelnie przygotowanym wniosku i jego dobrych 

wskaźnikach oraz zapewnił, że jest spokojny o jego pozytywne przyjęcie. 

Poinformował, że jeśli chodzi o Ośrodek Zdrowia to w najbliższym czasie będzie 

możliwa realizacja prac. Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany i czekamy na termin 

podpisania umowy. Zakres prac obejmuje remont dachu, ścian, instalacji elektrycznej, kotłowni 

oraz dostosowanie obiektu do wymogów sanepidu, przebudowa gabinetów oraz rozwiązanie 

obsługi osób niepełnosprawnych czyli winda zewnętrzna. Zaznaczył, że w zakresie windy 

będziemy starać się o dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia.  

Sekretarz podkreślił, że budowa nowej szkoły w Cielądzu jest niezwykle trudnym 

zadaniem. Nikt obecnie nie buduje szkół, nie ma takich projektów. W oświacie nie ma obecnie 

inwestycji twardych polegających na budowie nowych pawilonów. Cały czas poszukiwany jest 

odpowiedni projekt czy grant, który pomoże wybudować budynek szkoły.  

Sekretarz wspomniał o prowadzonych inwestycjach m.in.: instalacjach 

fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy oraz o automatyzacji oczyszczalni ścieków.  

Dyrektor Batorek z dumą opowiedział o wyposażeniu szkoły, wskazując jednocześnie 

na ogromny problem z samym budynkiem i jego stanem technicznym.  

Punkt 7 

Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu, dotyczącego informacji                    

w sprawie nauczania zdalnego oraz funkcjonowania szkół w okresie epidemii koronawirusa. 

W tym temacie głos zabrała najpierw Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska. 

Opowiedziała o sporządzanym przez dyrektorów raporcie dotyczącym pracy i nauki zdalnej. 

Poinformowała, że aby wspomóc realizować założenia pracy zdalnej, złożono dwa wnioski na 

zakup łącznie 49 laptopów (100% dofinansowania) z programu ,,Zdalna szkoła”. Rozdano 

dzieciom także tablety będące w posiadaniu szkół. Zorganizowano dostęp do pakietu Microsoft 

Office 365 dla każdego ucznia oraz nauczyciela, co zdecydowanie usprawniło prace. Zapewniła, 

że wszystkie możliwe programy i propozycje wsparcia szkół są jak najszybciej realizowane.  

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak zapytał kto i na podstawie jakich 

kryteriów rozdysponowuje sprzęt wśród uczniów.  

Kierownik GZEAS Agnieszka Zielińska odpowiedziała, że to zadanie realizuje szkoła. 

Projekt dotyczący ponownego zakupu laptopów skierowany jest do rodzin wielodzietnych czyli 

3+. W poprzednim naborze nauczyciele kontaktowali się z rodzicami, ale to głównie 

wychowawcy znają środowisko rodzinne dziecka i pomogą w odpowiednim rozdysponowaniu 

sprzętu.  



Przemysław Jędrzejczak zapytał także, czy pakiet Office 365 został skierowany do 

każdego ucznia i nauczyciela oraz czy każdy ma możliwość nauki zdalnej on-line. 

 Kierownik GZEAS zapewniła, że każdy został technicznie wyposażony. Nauczyciele 

mają kontakt z wszystkimi uczniami. 

 Przemysław Jędrzejczak zaznaczył, że w pewnym momencie panował duży chaos 

związany z komunikacją nauczyciel-uczeń.  

Bogdan Batorek wyjaśnił, że sytuacja była trudna, nikt nie był na nią przygotowany. 

Podkreślił, że potrzebne były szkolenia nauczycieli oraz odpowiedni sprzęt. Duża część 

rodziców nie miała do tej pory odpowiedniej ilości sprzętu. Do prowadzenia sprawnej pracy 

potrzebny był czas. Wcześniej szkoła korzystała z wielu komunikatorów dlatego łatwo było  

o popełnienie błędu czy przeoczenie wielu spraw. Jednak powoli wszystko zaczyna działać 

prawidłowo, a program Office 365 jest bardzo pomocnym narzędziem, które poprawiło jakość 

pracy. Wspomniał o problemie obsługi sprzętu wśród rodziców. Jest to duży problem, gdyż nie 

każdy potrafi, mimo szczerych chęci pomóc swojemu dziecku. Nauka zdalna jest dlatego 

ogromnym wyzwaniem, ponieważ na jej jakość składa się bardzo wiele czynników, często 

niezależnych od dziecka, czy rodzica.  

W dalszej części trwała debata nad wyzwaniami jakie stawia temat nauki zdalnej, 

kontaktów z rówieśnikami czy nauczycielami. Głos zabrali Przemysław Jędrzejczak, Bogdan 

Batorek, Mariusz Błąkała, Małgorzata Rosa, Ewa Kwiatkowska – Kielan. 

Mariusz Błąkała wskazał na dysproporcje w pracy nauczycieli, gdzie jedni w sposób 

jasny i systematyczny prowadzą zajęcia, natomiast inni nie starają się tłumaczyć omawianych 

tematów, a ich praca ogranicza się do zadania kolejnych działów. Poprosił w związku z tym o 

sprawiedliwe nagrodzenie pracy nauczycieli.  

Małgorzata Rosa przyznała, że dla wszystkich jest to bardzo trudny czas. Zarówno dla 

dzieci, dla rodziców jaki i nauczycieli. Wyraziła także nadzieję, że wszyscy nauczyciele zostaną 

odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi pakietu Office 365.  

Ewa Kwiatkowska – Kielan podkreśliła problem jakości internetu wśród dzieci na 

terenie naszej gminy. 

Dyrektor Batorek poprosił o zachowanie rozsądku w całej tej trudnej sytuacji. 

Zaznaczył, że trudno jest także kierować ponad 50 osobowym zespołem nauczycieli zdalnie. 

Przemysław Jędrzejczak poruszył temat egzaminu na kartę rowerową. Zapewnił 

następnie, że takie spotkania są nie po to, by negować pracę szkoły, ale po to, aby znaleźć 

konkretne rozwiązania i przekazać obawy rodziców.   

 



Punkt 8 

Kolejny punkt dotyczył zapoznania z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych  

i rekreacyjnych planowanych na 2020 rok organizowanych przez Urząd Gminy w Cielądzu lub 

przy jego udziale oraz jednostek podległych.  

Głos zabrała Agnieszka Zielińska – Kierownik GZEAS, mówiąc o problemie w 

zorganizowaniu obchodów dnia dziecka. W obecnej chwili na świeżym powietrzu może spotkać 

się 150 osób. O imprezach będzie można rozmawiać od września, czyli w momencie kiedy 

pojawią się informację o sposobie dalszej pracy placówek szkolnych. 

Przewodniczący Komisji Przemysław Jędrzejczak poprosił o komentarz dotyczący 

imprez organizowanych przez Gminę.  

Sekretarz wyjaśnił, że jeśli obowiązujące przepisy pozwolą, to odbędą się dwie 

imprezy: są to - Piknik Rodzinny w Cielądzu oraz impreza cykliczna w Sierzchowach  

i są to wydarzenia zakontraktowane. Zaznaczył, że trudno jest planować cokolwiek,  

nie wiedząc co przyniesie jutro.  

Dyrektor Batorek odniósł się także do swoich obaw, co do organizacji Biegu 

Niepodległości.  

Punkt 9 

W sprawach różnych głos zabrała Małgorzata Rosa, pytając o sposób rekrutacji uczniów 

do szkół średnich.  

Dyrektor zapewnił, że tak jak w latach ubiegłych zajmują się tym nauczyciele, którzy 

zakończyli już pierwszy etap rekrutacyjny. Wspomniał, że jeśli jest potrzeba spotkania                         

z rodzicami to zostanie ono zorganizowane.  

Kolejne pytanie dotyczyło egzaminu klas ósmych.  

Bogdan Batorek przedstawił zasady przeprowadzenia egzaminu, pierwsze dwa dni 

testów zostaną przeprowadzone na sali gimnastycznej, trzeci dzień językowy – egzamin 

odbędzie się w specjalnie przygotowanych do tego klasach.  

Trzecie pytanie Przewodniczącej Rady Gminy dotyczyło zakończenia roku szkolnego.  

Dyrektor odpowiedział, że Ministerstwo w tej kwestii dało dyrektorom szkół wolną rękę 

i decyzję w tej sprawie podejmie na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, ze względu na 

dynamiczny rozwój epidemii.  

Dyrektor Maria Piątek przygotowała propozycję zakończenie roku szkolnego  

w systemie rotacyjnym na terenie przed budynkiem szkoły, gdzie zostanie rozstawiony specjalny 

namiot.Wyraziła także nadzieję, że pogoda pozwoli na organizację tego wydarzenia na świeżym 

powietrzu.   



Punkt 10. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 10:20 

zamknął posiedzenie Komisji. 
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