BRM-III.0012.6.1.2021
Protokół 26/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 26 stycznia 2021 roku
W zdalnym posiedzeniu, uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
(zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem
posiedzenia. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone do omówienia
poszczególnych punktów przewidzianych w porządku posiedzenia Komisji.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie odbywało
się w godzinach od 15.30 do 17.15. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Komisja nie wniosła uwag do tak
przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 985-1).
2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie oraz
nadania statutu (druk nr 990-1).
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 991-1).
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 992 -1).
5. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów
przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz zobowiązania do
ponoszenia kosztów kształcenia w tych oddziałach (druk nr 993- 1).
6. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu
Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 971-1).
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia za 2020 r.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin za
2020 rok.
9. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 9851).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie oraz
nadania statutu (druk nr 990-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu uchwały. Pan
Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował członków Komisji, iż
przedkładany projekt uchwały stanowi akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
Lublinie, któremu nadawany jest statut. Zespół będzie miał siedzibę w Lublinie, przy ul. Sierocej
17. Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie, będące wynikiem połączenia
z dniem 1 września 2021 roku Przedszkola nr 6 w Lublinie, zlokalizowanego przy ul. Sierocej 13
oraz Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Sierocej 17
w Lublinie jest uzasadnione względami organizacyjnymi. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania dodała, iż Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 6 w Lublinie
uchwałą nr 12/2020 podjętą w dniu 16 grudnia 2020 roku zaopiniowała pozytywnie przedłożoną
uchwałę, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w
Lublinie uchwałą nr 25/2020/2021 podjętą w dniu 16 grudnia 2020 roku zaopiniowała pozytywnie
przedłożoną uchwałę. Połączenie przedszkola i szkoły w Zespół spowoduje obniżenie kosztów
zarządzania poszczególnymi jednostkami, które działać będą pod kierunkiem jednego dyrektora,
ze wspólną administracją i obsługą. Aktualnie w Przedszkolu nr 6 w Lublinie do 2 oddziałów
uczęszcza 50 dzieci, zatrudnionych jest 8 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników

administracji i obsługi. W Szkole Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie w
13 oddziałach uczy się 220 uczniów, w tym 14 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych
jest 38 pracowników pedagogicznych i 18 pracowników administracji i obsługi. W związku z
brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 991-1).
Przewodnicząca poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego punktu. Pani Ewa DumkiewiczSprawka poinformowała, iż zmiany w odniesieniu do minionego roku dotyczą dopisania do
obwodów niektórych szkół nowo utworzonych ulic: do obwodu Szkoły Podstawowej nr 14,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 12 dodano nowo powstałe ulice – ul. Bukszpanową oraz ul.
Korpusu Ochrony Pogranicza, w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 dodano numery
prognozowanych budynków al. Kraśnicka 2i, 2j, 2k, w związku z utworzeniem Zespołu Szkół nr 13
w Lublinie zmieniono nazwę Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie na: Zespół Szkół nr 13, Szkoła
Podstawowa nr 58 w Lublinie, w związku z zamiarem utworzenia od 1 września 2021 r. Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie zmieniono nazwę Szkoły Podstawowej nr 25 im.
Władysława Broniewskiego w Lublinie na: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa
nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca
poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 992 -1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu uchwały. Pani
Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała, iż w
przedkładanym projekcie uchwały wprowadzono zmianę która dotyczy zamiaru utworzenia od 1
września 2021 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie zmieniono nazwę Przedszkola
nr 6 w Lublinie: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Przedszkole nr 6 w Lublinie. Projekt aktu
założycielskiego Zespołu został pozytywnie zaopiniowany przez rady pedagogiczne jednostek go
tworzących tj. Przedszkola nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 25. Uchwała w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych pozytywnie została zaopiniowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W związku
z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosków o zezwolenie na utworzenie oddziałów
przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz zobowiązania do
ponoszenia kosztów kształcenia w tych oddziałach (druk nr 993-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zapytała jakie będą skutki wyższych ponoszonych kosztów
w porównaniu z każdą inną szkołą do tego poziomu czyli szkołą średnią. Pan Mariusz Banach,
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż działalność klas wojskowych w XIV LO jest
wszystkim powszechnie znana, jest to bardzo wysoki poziom kształcenia wojskowego co
potwierdzają osoby zarządzające lubelskim wojskiem. Pani Ewa Dumkiewicz- Sprawka, dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały podany o
ile wzrósł szacunkowy koszt kształcenia za 2020 rok. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach
zapytała czy Ministerstwo Obrony Narodowej wnosi swój wkład pieniężny. Pan Wojciech Kalicki,
dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie poinformował członków Komisji, iż w XIV
Liceum Ogólnokształcącym od 1 września 2009 r. prowadzona jest innowacja pedagogiczna
polegająca na utworzeniu „klas wojskowych”, w których oprócz obowiązkowych zajęć
edukacyjnych były realizowane dodatkowe zajęcia – edukacja wojskowa, wprowadzone zgodnie z
ramowym planem nauczania z limitu godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły.
Innowacja ta uzyskała akceptację Lubelskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W roku szkolnym 2017/2018 XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie jako jedna z 55
szkół w Polsce rozpoczęło realizację I edycji pilotażowego programu Ministerstwa Obrony
Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W kolejnym roku szkoła została
zakwalifikowana do udziału w II edycji programu, a w ubiegłym roku szkolnym realizowała III

edycję programu. Program pilotażowy obejmuje w każdej edycji cztery oddziały XIV Liceum
Ogólnokształcącego w Lublinie. W ramach programu szkoła otrzymała czterokrotnie dotacje
celowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w łącznej wysokości 199 956,00 zł. Środki te
przeznaczone zostały na zakup umundurowania dla uczestników wszystkich edycji pilotażu,
sprzętu treningowego wykorzystywanego na przedmiotach: edukacja wojskowa, wychowanie
fizyczne, strzelectwo sportowe oraz sztuki walki, jak również na dofinansowanie obozu sportowowojskowego. Program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, organizacja i
formy zajęć realizowanych w ramach szkolenia oraz warunki realizacji zajęć praktycznych
określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Za prowadzenie zajęć
praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego odpowiadać będzie jednostka
wojskowa wskazana przez Ministra Obrony Narodowej. Zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez Ministra
Obrony Narodowej na wniosek składany przez organ prowadzący szkołę. Zgodnie z ustawą Prawo
oświatowe, złożenie wniosku zostało zastrzeżone do kompetencji Rady Miasta. Wniosek, zgodnie
z zapisami ustawy, określa datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego
oraz organizację kształcenia w tym oddziale. Do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej.
Jednocześnie warunkiem koniecznym pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie przez
organ prowadzący zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania
wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych
oddziałach szkoły. Według szacunków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
Lublinie miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w XIV Liceum Ogólnokształcącym w roku
2020 wyniósł ok. 667 zł. Szacowany miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w oddziale
przygotowania wojskowego wyniósłby w klasie I – ok. 687 zł, w klasie II – ok. 707 zł, w klasie III –
ok. 727 zł, w klasie IV – ok. 700 zł. Przewodnicząca Komisji zapytała jak procentowo wygląda
liczba dziewcząt i chłopców. Pan Wojciech Kalicki, dyrektor XIV LO odpowiedział, iż jest to około
40% dziewcząt we wszystkich klasach. Radny Zbigniew Jurkowski podziękował dyrektorowi XIV
LO za zaproszenia na przysięgę klas I. Przewodnicząca Komisji podziękowała Panu Wojciechowi
Kalickiemu, dyrektorowi XIV LO za zabranie głosu i udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i
Wychowania. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 6. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju
Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 971-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego Sprawozdania. Pani
Magdalena Pakuła Zastępca Dyrektora ds. pieczy zastępczej i wspierania rodziny MOPR w
Lublinie poinformowała, iż sprawozdanie obejmuje dwa aspekty do których obliguje ustawa
Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej. Pierwszy aspekt to wspieranie rodziny
a drugi aspekt piecza zastępcza. Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z realizacji zadań
podjętych w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na
Terenie Miasta Lublin w 2019 roku. Dokument został podzielony na dwie części. Pierwsza część
zawiera opis realizacji trzech celów, które dotyczą wspierania rodzin naturalnych w prawidłowym
funkcjonowaniu. Część druga stanowi odniesienie do trzech celów dotyczących działań w zakresie
systemu pieczy zastępczej. Poszczególnym celom zostały przyporządkowane zadania, a także
wskaźniki realizacji. W dokumencie wskazano na poziom realizacji wskaźników, co odzwierciedla
stopień, w jakim zamierzone efekty zostały osiągnięte, a także stanowi podstawę planowania
działań optymalizujących na kolejne lata. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca
zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja przyjęła Sprawozdanie z realizacji działań w
ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta
Lublin w 2019 roku.
Ad 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia za 2020 r.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o uzupełnienie informacji dotyczącej Sprawozdania z
działalności Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia, gdzie i w jakich godzinach odbywają się dyżury,
numer telefonu, uczestnictwo w obradach Młodzieżowej Rady Miasta. Pan Filip Uniłowski, Miejski
Rzecznik Praw Ucznia poinformował, iż realizacja większości planów dotyczących szkoleń oraz
spotkań bezpośrednich z uczniami została uniemożliwiona przez rozwój sytuacji epidemicznej w
naszym kraju. W trakcie swojej działalności, poprzez dyżury bezpośrednie w dniach 14, 21 i 24
lutego 2020 r. w godz. od 16 do 17 oraz telefoniczne, odbył około 800 rozmów z uczniami,

rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami zajmującymi się rozwojem edukacji, dodając iż
telefon prywatny wykorzystuje do celów służbowych. Były to najczęściej zapytania w jaki sposób
dochodzić swoich praw lub jak przekazać uczniom, że ich zdanie również się liczy. Z obserwacji
Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia oraz rozmów wynika wniosek, że w większości przypadków
uczniowie oraz ich rodzice nie mają poczucia jakiejkolwiek formy sprawstwa w placówkach. W roku
2020 przeprowadził dwie interwencje w szkołach ponadpodstawowych. W obu przypadkach
zakończone radą dla dyrekcji oraz ucznia, po przeanalizowaniu wszystkich wątków sprawy.
Telefony od rodziców i nauczycieli także spoza Lublina pokazują, iż problem nieznajomości praw
ucznia oraz możliwości sprawczych samorządów uczniowskich i rad rodziców nie jest tylko
problemem miejskim, w tym Lublina, a ogólnopolskim. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach
wraz z radnym Leszkiem Daniewskim i radnym Zbigniewem Ławniczakiem zwrócili się z prośbą do
Prezydenta o umożliwienie korzystania z telefonu służbowego. Radny Zbigniew Ławniczak
postulował o możliwość wyeksponowania na stronie bip informacji dotyczącej Miejskiego
Rzecznika Praw Ucznia oraz o umożliwienie z korzystania z darmowej komunikacji miejskiej. Pan
Mariusz Banach Prezydent Miasta Lublin podziękował za słuszne sugestie, jak również
podziękował Panu Filipowi Uniłowskiemu za dotychczasową pracę. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja przyjęła Sprawozdanie z
działalności Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia za 2020 rok.
Ad 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin za
2020 rok.
W związku z brakiem uwag do powyższego sprawozdania Przewodnicząca zaproponowała aby
zapisać w protokole, iż Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i
Wychowania za 2020 rok w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 9. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych radny Zbigniew Jurkowski poinformował członków Komisji o
zakończeniu prac oceniających studentów i doktorantów, jak również złożył podziękowania na ręce
Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawce, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania dla wszystkich
pracowników wydziału, którzy brali udział w przygotowaniach. Przewodnicząca Komisji Jadwiga
Mach w imieniu całej Komisji podziękowała radnemu Zbigniewowi Jurkowskiemu i radnemu
Zbigniewowi Targońskiemu, którzy reprezentowali Komisję Oświaty i Wychowania w Komisji
opiniującej wnioski stypendialne.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/Renata Szymańska-Pęk
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