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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.1.7.2017 

 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 9 czerwca 2017 roku.  

 

 

 Na stan 8 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności                      

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada. 

 

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku 

– Małgorzata Adameit. 

W posiedzeniu udział wzięła: 

 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Elżbieta Rękawek. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

2. Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie Olecko. Nowa sieć szkół Gminy 

Olecko. 

3. Funkcjonowanie szkół w świetle zmian oświatowych – komisja wyjazdowa. 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

 

Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, iż do komisji wpłynęła informacja dotycząca zestawienia płac pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku oraz dane w porównywalnych 

miejscowościach z prośbą o analizę. Prosił o zgłaszanie uwag w tym zakresie. Ponadto 

wpłynął wniosek Przewodniczącej Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki – Marii 

Wandy Dzienisiewicz o treści: 

„Dokonać analizy imprez sportowych w gminie i ewentualnie powrócić do organizowania 

lokalnych wydarzeń sportowych w halach szkolnych. Temat winna przedyskutować również 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku”.  

Stwierdził, iż część imprez sportowych organizowanych przez szkolne związki sportowe 

odbywa się w hali „Lega”. Z jego obserwacji wynika, że hala stwarza lepsze warunki do 

rozegrania zawodów w niektórych dyscyplinach sportowych, a sale szkolne nie spełniają 

wymogów pod względem wymiarów.  

Oznajmił, że brakuje mu uzasadnienia do wniosku. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

stwierdziła, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizator, jeśli wyrazi taką wolę, 

zorganizował imprezę sportową w hali szkolnej, ale większość imprez sportowych odbywa 

się w hali „Lega”, bo są lepsze warunki i nie są zakłócane zajęcia w szkołach.   
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Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

zwrócił się z prośbą, aby Przewodnicząca Komisji Planowania (…) przedstawiła uzasadnienie 

do zgłoszonego wniosku w terminie do 13 czerwca br.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

podkreślił, że część zawodów sportowych nadal odbywa się na terenie szkół. Zgodził się                   

z Przewodniczącym Komisji, iż hale szkolne nie mają wymaganych wymiarów do 

prowadzenia rozgrywek w niektórych dyscyplinach sportowych.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, iż po długim weekendzie przekaże członkom komisji referat na temat: „Stan                   

i potrzeby oleckiej kultury” z prośbą o ewentualne uwagi.  

  

 

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Komisja nie zrealizowała tego punktu posiedzenia. 

 

 

Do punktu 2 – Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie Olecko. Nowa sieć szkół 

Gminy Olecko. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

poinformowała, że informacja została przygotowana wg stanu na dzień 31 maja br., bo do 

tego czasu trwał „ruch kadrowy”. Zgodnie z przedłożoną informacją – treść w załączeniu do 

protokołu – oznajmiła, iż wszyscy nauczyciele mają zapewnioną pracę. Są trzy przypadki 

wypowiedzeń, kiedy nauczyciele pracowali na część etatu, np. 2/18, czy pół etatu specjaliści 

w danym przedmiocie, ale są to nauczyciele, którzy są zatrudnieni w innych szkołach przez  

mianowanie.  

Do 31 maja br. w 4 szkołach 10 nauczycielom wystąpił brak godzin dla zapewnienia pełnego 

wymiaru zatrudnienia. 8 nauczycielom zaproponowano obowiązek podjęcia pracy w innej 

szkole. Jest to jedyny przypadek, kiedy organ prowadzący ma wpływ na zatrudnienie 

nauczyciela zatrudnionego w szkole przez mianowanie nakładając na niego obowiązek 

podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć. Jeśli jest to zgodne z dotychczas zajmowanym przez niego stanowiskiem, to nie jest 

wymagana zgoda nauczyciela, natomiast w przypadku innego stanowiska – zgoda jest 

wymagana. Wśród 8 wspomnianych nauczycieli był jeden przypadek, kiedy nastąpiło 

połączenie stanowiska obecnie zajmowanego i innego stanowiska. Nauczyciel w tym 

przypadku wyraził zgodę. W jednym przypadku nastąpi przeniesienie nauczyciela z jednej 

szkoły do drugiej z dniem 1 września br.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał na jakich zasadach odbyło się przeniesienie nauczyciela.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, iż przeniesienia dokonuje dyrektor szkoły, do której jest przenoszony 

nauczyciel. Stosunek pracy nie został rozwiązany. Akta osobowe nauczyciela zostaną 

przekazane z jednej placówki do drugiej.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

w jego ocenie nie zachowano odpowiedniej kolejności. Ponadto przeniesienie nie zawsze 

odbywa się za zgodą nauczyciela. Dobrze byłoby, aby w szkołach funkcjonował regulamin 
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zatrudniania i zwalniania nauczycieli, który byłby podstawą odpowiedniego postępowania                  

w tym zakresie.      

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

wtrąciła, że z jej rozeznania wynika, iż dyrektorzy posiadają zasady zwalniania nauczycieli. 

W omawianym przypadku nie nastąpiło zwolnienie nauczyciela. Tego typu regulaminy są 

wyłączną kompetencją dyrektora, który jest pracodawcą.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

poddał pod rozwagę przyjęcie jednakowych standardów w regulaminach zwalniania 

nauczycieli w całej gminie. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

wyjaśniła, iż zgodnie z wyrokami sądów, nie można przyjąć jednakowych regulaminów dla 

wszystkich placówek.    

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

dopowiedział, że chodzi mu o szablon regulaminu przygotowany przed Wydział                       

Edukacji (…) i po uwzględnieniu uwag głosowany przez rady pedagogiczne.   

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

w jego ocenie w szkole powinien istnieć regulamin, przegłosowany przez radę pedagogiczną, 

z którym dyrektor winien zapoznać pracowników, by nie było dwuznacznych sytuacji.  

 

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, iż jako radny nieprzerwanie postuluje perfekcyjną „przejrzystość” samorządu i od 

tego jest informacja publiczna. Rada jest organem prowadzącym. W szkole decyzje 

podejmuje dyrektor z radą pedagogiczną, ale Rada Miejska może w tym zakresie z nimi 

rozmawiać. Ponadto kuratorium oświaty przygotowało wytyczne w kwestii zwalniania 

nauczycieli. Podał przykład jednej z gmin, w której władze wypracowują ze społecznością 

szkolną minimalne standardy zawarte w regulaminie. Po przyjęciu regulaminy powinny być 

upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej, tym bardziej, iż olecka oświata bazuje na 

wielu niedomówieniach, co szkodzi samorządowi, szkołom i całemu środowisku. 

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

wtrącił, że jest za tym, aby ujednolicić regulaminy, ale ma wątpliwości pod względem 

prawnym. W jego opinii wydział winien zgłosić propozycje.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

prosił, aby wydział przekazał członkom komisji do wglądu regulaminy zatrudniania                            

i zwalniania ze szkół wraz z wytycznymi z kuratorium do dnia 20 czerwca br.  

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

stwierdził, iż najwyższy czas uporządkować omawiane zagadnienie, ponieważ z jego 

rozeznania wynika, że zwolnienia nauczycieli będą miały miejsce w roku szkolnym 

2018/2019 i kilku lub kilkunastu nauczycieli w gminie straci pracę. To będą negatywne skutki 

reformy oświaty.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

oznajmiła, iż zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe w najbliższych 

dwóch latach liczba uczniów przypadających na etat psychologa, pedagoga czy logopedy nie 

może być większa niż w bieżącym roku. Według arkuszy organizacyjnych w szkołach liczba 

przypadających uczniów na poszczególne etaty jest mniejsza.  
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Do 2022 roku obowiązuje zasada, że nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin 

może podjąć dodatkową pracę za zgodą dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony. Przed 

złożeniem arkuszy dyrektorzy szkół ustalili, że na ten moment takiej zgody nie będą 

wydawać. Jeśli w sierpniu zajdzie potrzeba zatrudnienia, np. na 10/18 etatu w innej szkole, to 

zgoda nauczycielowi zostanie wydana.    

Problemem jest to, iż żadnemu absolwentowi wyższej szkoły pedagogicznej nie została 

zapewniona praca.  

Szkoły posiadają wakaty na łączny wymiar ok. 14 etatów z przedmiotów specjalistycznych. 

Część godzin ponadwymiarowych została przeznaczona na uzupełnienie wakatów. Brakuje 

nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, psychologa, języka niemieckiego, 

surdopedagogiki, itp.  

  

Członek komisji – Maciej Juchniewicz 

stwierdził, że warto byłoby szukać nauczycieli poprzez miejską stronę internetową.  

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

wskazała, iż pełna informacja o wakatach znajduje się na stronie internetowej kuratorium 

oświaty. 

Trwa analiza potrzebnych specjalności w skali gminy i doskonalenie nauczycieli będzie 

ukierunkowane na potrzeby, które pojawią się w najbliższych 2 latach, aby nauczyciele mogli 

przekwalifikować się. Są na ten cel zaplanowane środki własne i unijne oraz z urzędu pracy.  

 

Członek komisji – Kazimierz Toczyłowski 

odnośnie organizacji pracy szkół w Gąskach i w Kijewie stwierdził, iż zaskoczyła go 

informacja o stworzeniu w Gąskach pracowni chemiczno-fizyczno-biologicznej. Chciał 

wiedzieć, czy uczniowie klas starszych zmieszczą się w pracowni.  

  

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

oznajmiła, że dzisiaj komisja zapozna się z sytuacją w szkołach.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

wtrącił, iż kuratorium oświaty nakazało utworzyć szkołę w Kijewie, stąd należy zorganizować 

pracownie przedmiotowe i dyskusja w tym zakresie jest bezprzedmiotowa.  

 

Członek komisji – Karol Sobczak 

zapytał, czy po 31 maja br. Pełniący Funkcję Burmistrza Olecka wydawał zarządzenia 

dotyczące organizacji szkół. 

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odpowiedziała, że komisarz wyraził zgodę na utworzenie klasy VI w Szkole Podstawowej                   

w Kijewie. Jednak w tym zakresie są wątpliwości, co do zgodności z prawem tej decyzji. 

Wystosowała już zapytanie prawne w tej kwestii.  

 

Przewodniczący Komisji – Wojciech Rejterada 

wtrącił, iż nastąpi duże zamieszanie.   

 

Kierownik Wydziału EK – Elżbieta Rękawek 

odnośnie oddziału przedszkolnego Przedszkola Krasnal w Olecku wyjaśniła, że do 

przedszkola zostało zapisanych 40 dzieci więcej, niż było miejsc. Zostały przyjęte wszystkie 

dzieci, jednak pani dyrektor zachęcała rodziców, aby dzieci 6-letnie posłali do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza                         

w Olecku powstanie dodatkowo  jeden oddział – łącznie będą 4 oddziały przedszkolne.  
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Natomiast pozostałe dzieci mieszkają w obwodzie szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Olecku i będą uczyć się w oddziale przedszkolnym przy tej szkole. 

Jeden oddział będzie podlegać dyrektorowi szkoły, drugi – dyrektorowi przedszkola.   

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 3 – Funkcjonowanie szkół w świetle zmian oświatowych – komisja 

wyjazdowa. 

 

W tym punkcie komisja udała się do następujących szkół: 

1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, 

2) Zespołu Szkół w Olecku, 

3) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie, 

4) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

 

Do punktu 4 – Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniesione sprawy przed realizacją porządku 

posiedzenia.  

 

 

Do punktu 5 – Wolne Wnioski. 

 

Wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

          Protokołowała                              Przewodniczący Komisji        

     Małgorzata Adameit                                                   Wojciech Rejterada 


