BRM-III.0012.6.2.2020
Protokół 16/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 13 lutego 2020 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 3), uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z
załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw
objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecny był radny Marcin Jakóbczyk. Ponadto w posiedzeniu
uczestniczyły osoby zaproszone do omówienia poszczególnych punktów przewidzianych w
porządku posiedzenia Komisji – lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania.
Posiedzenie odbywało się w godzinach od 16:00 do 17:05. Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji jak również oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Przewodnicząca
przedstawiła porządek obrad Komisji. Komisja nie wniosła uwag do tak przedstawionego porządku
obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca realizacji zadań Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia.
2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (druk nr 605-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Lublinie, Szkoły Policealnej nr 12 w Lublinie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 606-1).
4. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja dotycząca realizacji zadań Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia.
Przewodnicząca poinformowała członków Komisji, iż z dniem 30 stycznia 2020 roku Zarządzeniem
nr 152/1/2020 Prezydent Miasta Lublin powołał pana Filipa Uniłowskiego na stanowisko Miejskiego
Rzecznika Praw Ucznia. Przewodnicząca dodała, iż w § 2 w punkcie 7 istnieje zapis, iż do zadań
Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia między innymi należy w szczególności składanie sprawozdań
Komisji ds. Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin
rocznych sprawozdań z podjętych działań. Pan Filip Uniłowski poinformował, iż plan pracy na 2020
rok przewiduje przeprowadzenie szkoleń z samorządami uczniowskimi w lubelskich szkołach w
związku z interwencjami zgłaszanymi przez rodziców i uczniów. Miejski Rzecznik Praw Ucznia
będzie pełnił dyżury w ratuszu w sali nr 3 w każdy piątek od godz. 16 do godz. 17 do końca lutego
natomiast od marca do czerwca w każdy poniedziałek od godz. 16 do godz. 17 w sali nr w ratuszu.
Zastępca Prezydenta Mariusz Banach poinformował, iż Miejski Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją
funkcję społecznie, która jest wynikiem wieloletniej działalności Młodzieżowej Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach pogratulowała i jednocześnie zaprosiła pana Filipa
Uniłowskiego na posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca Komisji poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja wysłuchała Informacji
dotyczącej realizacji zadań Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (druk nr 605-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła Zastępcę Prezydenta Mariusza Banacha o krótkie uzasadnienie
do tego projektu uchwały. Zastępca Prezydenta Mariusz Banach poprosił o możliwość zabrania
głosu po odczytaniu projektu uchwały na (druku 606-1).
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Lublinie, Szkoły Policealnej nr 12 w Lublinie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 606-1).
Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach przeprosił za to, iż te projekty są
rozpatrywane na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania, jak również wyjaśnił,
iż kluczowym problemem jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w
Lublinie mająca swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Bronowickiej 21, z powodu braku odpowiedniej
ilości sal lekcyjnych. Obecnie w 14 salach lekcyjnych i 16 pracowniach specjalistycznych, w

klasach I - VIII, naukę w 52 oddziałach pobiera 198 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim, umiarkowanym oraz z autyzmem. W 2017 roku działalność rozpoczęła filia SPS nr
26 przy ul. Kurantowej 5 prowadząca kształcenie dzieci z autyzmem w klasach I – III. Placówka ta
dysponuje 16 pomieszczeniami, uczy się w niej 63 uczniów w 22 oddziałach. Liczba pomieszczeń
dydaktycznych w obiektach szkoły jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych
wzrastającej liczby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w roku szkolnym 2016/2017
szkoła liczyła 204 uczniów w 49 oddziałach, w roku bieżącym liczy 261 uczniów w 74 oddziałach).
Budynek oświatowy przy ul. Krochmalnej 29 od 1 września 2020 roku po dokonaniu niezbędnych
remontów i dostosowaniu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych zostanie przeznaczony na
dodatkową lokalizację Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka. Zastępca
Prezydenta poinformował o złych warunkach lokalowych Przedszkola nr 14 i Przedszkola nr 64,
dlatego też budynek obecnej Szkoły nr 26 przy ul. Bronowickiej docelowo zostanie przebudowany
na nowoczesne przedszkole, które będzie realizowało potrzeby co najmniej tych dwóch jednostek.
Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania poinformował również, iż w związku z malejącą
liczbą słuchaczy szkół dla dorosłych będzie funkcjonowała jedna placówka w budynku Centrum
Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ulicy Pogodnej. Nowo tworzone CKU przy ulicy Pogodnej
będzie nazywało się CKU imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nauczyciele oraz pracownicy
administracji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 z dniem 1 września 2020 r. znajdą
zatrudnienie w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, zaś pracownicy obsługi będą mieli
możliwość zatrudnienia w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 oraz w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 26.
Przewodnicząca Komisji oddała głos dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1, który na
wstępie poinformował członków komisji o dorobku CKU, między innymi o udziałach w konkursie
rachunkowości, olimpiadzie wiedzy ekonomicznej gdzie od 18 lat słuchacze CKU zajmują czołowe
miejsca. Dyrektor CKU nr 1 poinformował również o obawach związanych z likwidacją CKU i
przeprowadzką na ul. Pogodną 52.
Pani Iwona Kręglicka Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” zapytała, czy wszyscy pracownicy i na
jakich zasadach zostaną zatrudnieni. Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa DumkiewiczSprawka wyjaśniła, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały znajduje się zapis następującej treści:
„Nauczyciele oraz pracownicy administracji Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 z dniem 1
września 2020 r. znajdą zatrudnienie w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, zaś pracownicy
obsługi będą mieli możliwość zatrudnienia w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 oraz w
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26”. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dodała, iż każdy z
pracowników będzie zatrudniony na zasadzie wcześniejszego porozumienia oraz podania
pracownika.
Na pytanie przedstawiciela Forum Związków Zawodowych WZZ „Solidarność Oświata” Mirosława
Górczyńskiego o nazwę nowo utworzonej placówki Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, iż
nowo utworzona placówka będzie nosiła nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Celina Stasiak zapytała w jakim trybie zostaną zatrudnieni
pracownicy CKU nr 1, CKU nr 2 i jak to się będzie odbywało w przestrzeni czasowej. Pani Ewa
Dumkiewicz-Sprawka wyjaśniła, iż w przestrzeni prawnej uchwała która zostanie podjęta będzie
przesłana do kuratora oświaty jak również każdy słuchacz indywidualny tego centrum będzie
powiadomiony. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przez kuratora oświaty w przeciągu miesiąca
będzie złożony projekt uchwały w sprawie likwidacji a po podjęciu uchwały będzie można złożyć
uchwałę dotyczącą zmiany nazwy z dniem 1 września br co umożliwi ogłoszenie konkursu na
dyrektora tej placówki.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”,
1 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się”.
Ad.4. Sprawy wniesione. Nie zgłoszono żadnych spraw w ramach tego punktu.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu.
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