BRM-III.0012.6.9.2021
Protokół 34/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 7 czerwca 2021 roku
W wyjazdowym posiedzeniu (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza
Korczaka w Lublinie), 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 Robert Derewenda. 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 15.00 do 17.20. Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia Komisja nie wniosła uwag do
tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego
realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz planami miasta w zakresie poprawy warunków
nauczania w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.
2. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz planami miasta w zakresie poprawy
warunków nauczania w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w
Lublinie.
Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie zaprosiła
członków Komisji na krótki spacer po szkole. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor
Departamentu Oświaty i Wychowania poinformowała, iż Szkoła Podstawowa Specjalna Nr
26 funkcjonuje w trzech lokalizacjach. Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26
znajduje się przy ul. Bronowickiej 21, Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z
Zespołem Aspergera mieści się przy ul. Kurantowej 5 oraz przy ul. Krochmalnej 29 w
Lublinie. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
podkreśliła, iż dzięki staraniom Wydziału Inwestycji i Remontów budynek został
dostosowany i oddany do użytku w 2017 roku. W momencie oddania budynku przy ul.
Kurantowej, liczba dzieci klas 1-3 zdecydowanie się zwiększyła w stosunku do liczby,
która funkcjonowała w obiekcie przy ul. Bronowickiej. Łącznie w tych trzech obiektach
kształci się 274 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem w tym z
Zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Liczba uczniów w oddziale
klasowym wynosi średnio 3,71. Na każde dziecko niepełnosprawne szkoła otrzymuje
zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dodała, iż
koszty funkcjonowania tej szkoły nie mieszczą się w części oświatowej subwencji ogólnej,
cały budżet za 2020 rok zamknął się w kwocie 16 mln 920 tys zł przy dotacji 11 mln 799
tys zł, w związku z tym miasto zainwestowało 4 mln 749 tys zł w kształcenie tych dzieci. W
naborze na rok szkolny 2021/2022 przyjęte zostaną dzieci tylko z miasta Lublin. Pani
Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 poinformowała, iż w tym
roku szkoła obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Szkoła Podstawowa Specjalna była
trzecią szkołą w Polsce przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, do
szkoły przyjmowane były dzieci z niepełnosprawnością lekką, później za zgodą Urzędu
Miasta Lublin wraz ze zmianą statutu przyjmowane były dzieci z niepełnosprawnością
umiarkowaną i z problemami w nauce. Szkoła dla dzieci z autyzmem powstała w 2003
roku. Na wskutek dużej liczby urodzeń i orzeczeń o autyzmie, dzieci autystyczne stanowią
połowę dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Na chwilę obecną do szkoły uczęszcza

274 uczniów w tym przy ul. Bronowickiej 165 uczniów, ul. Kurantowej 57 uczniów i ul.
Krochmalnej 52 uczniów. W Szkole Podstawowej Specjalnej przy ul. Kurantowej w 2017
roku ogółem do klas 1-3 przyjętych zostało 28 uczniów a w chwili obecnej jest 57 uczniów.
W obecnym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 58 dzieci z upośledzeniem lekkim, 56
dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, 132 dzieci z autyzmem i różnymi sprzężeniami
oraz 28 dzieci z wysokim ilorazem czyli wysoko funkcjonujący autyści z trudnymi
zachowaniami. Zgodnie z rozporządzeniem, iż rodzice mogą skorzystać z opieki naszego
miasta Zarząd Transportu Miejskiego przewozi 127 uczniów, 44 rodziców ma umowy
podpisane ze szkołą o dowóz indywidualny. W 3 placówkach wydawanych jest 160
obiadów, przy ul. Bronowickiej gotowane i dowożone są obiady dla 46 uczniów z ul.
Kurantowej, dla uczniów z ul. Bronowickiej z obiadów korzysta 111 uczniów, natomiast
przy ul. Krochmalnej z obiadów korzysta 49 uczniów. W Szkole Podstawowej Specjalnej
Nr 26 zatrudnionych jest 166 nauczycieli na 161 etatów, ponad 50% to nauczyciele
dyplomowani i mianowani, każdego roku szkoła przyjmuje stażystów i nauczycieli z innym
statusem. Na 51,25 etatów, zatrudnionych jest 57 osób na stanowisku administracyjnoobsługowe. Wśród pracowników administracyjno-obsługowych przy ul. Krochmalnej. Od
14 lat zatrudniony jest asystent ds. dzieci romskich, który sprawuje opiekę nad 30 dziećmi
pochodzącymi z rodzin romskich. Specyfiką dla Podstawowej Szkoły Specjalnej jest to, że
do klasy dzieci z autyzmem, sprzężeniami oraz niepełnosprawnością ruchową do pracy
przyjmowane są osoby na stanowisko pomoc nauczyciela - 18,5 etatu na 69 oddziałów.
Na 274 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej, 70 uczniów jest
spoza Lublina. Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26
podkreśliła, iż w dobie współczesnej szkoła o takim profilu jest bardzo potrzebna z uwagi
na problemy dzieci, specyficzny rozwój, jeżeli chodzi o postęp medycyny i odkrywanie
różnych nowych schorzeń genetycznych, nowych zachorowań. Szkoła na dzień dzisiejszy
jest szkołą, która przyjmuje dzieci z wieloma problemami zdrowotnymi, między innymi
psychicznymi. Do szkoły również uczęszczają uczniowie jeżdżący na wózkach
inwalidzkich, 20 uczniów korzysta z nauczania indywidualnego. Pani Bożenna Kowalik,
dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 poinformowała, iż do szkoły w poprzednich
latach uczęszczały dzieci z niepełnosprawnością a w chwili obecnej uczęszczają dzieci
autystyczne, ruchowe, dzieci z afazją, dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i ze
specyficznymi problemami genetycznymi, tj diety, alergie. Szkoła współpracuje z
Poradniami Medycznymi,Uniwersytetem Medycznym. Pani Bożenna Kowalik, dyrektor
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 podkreśliła, iż dzięki uprzejmości Urzędu Miasta
Lublin, w każdej placówce zatrudniona jest pielęgniarka. W ubiegłym roku szkolnym na
terenie szkoły zdarzyły się 2 wypadki dziecięce na sali gimnastycznej i 6 wypadków wśród
nauczycieli. Szkoła usytuowana jest w pięknym miejscu z widokiem na „starówkę”, szkoła
współpracuje z Radą Dzielnicy Bronowice oraz z proboszczem Kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Lublinie. Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr
26 dodała, iż szkoła specjalna powinna być mała ale rzeczywistość mówi o tym, że jest
coraz więcej dzieci, które przychodzą w ciągu roku. W poprzednim roku przy ul.
Kurantowej zgłosiło się około 15 dzieci w ciągu roku a łącznie do końca kwietnia br.
zgłosiło się 21 dzieci. W pierwszej klasie jest 25 dzieci w tym 3 dzieci jest spoza Lublina,
które są już poinformowane, iż od nowego roku szkolnego nie będą mogły uczęszczać do
Szkoły Podstawowej Specjalnej. Jeżeli chodzi o nabór na rok szkolny 2021/2022 będzie
utworzone dwa oddziały klasy pierwszej do której będą uczęszczały dzieci z
niepełnosprawnością umiarkowaną i - 4 dzieci do klasy z niepełnosprawnością lekką. W
związku ze zmianą przepisów z 2017 roku dotyczącym zmniejszenia liczebności uczniów
w klasach dla dzieci z autyzmem może uczęszczać - 4 uczniów, w klasach z
niepełnosprawnością intelektualną jeżeli nawet jedno dziecko jest ze sprzężeniem klasa
może liczyć - 4 uczniów, bez sprzężenia - 16 uczniów, w klasie z niepełnosprawnością
umiarkowaną gdzie przynajmniej jest 1 dziecko ze sprzężeniem – 4 uczniów, bez

sprzężenia – 8 uczniów. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 uczęszcza 160 uczniów
ze sprzężeniami. Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26
poinformowała, iż SP przy ul. Kurantowej jest na miarę XXI wieku, sale są dużo większe,
znajdują się między innymi: sale relaksacyjno-wyciszające, przepiękna pracownia
garncarska, pracownia do integracji sensorycznej, możliwość pracy ogrodniczej. Szkoła
przy ul. Kurantowej przygotowana była dla 30 uczniów a w chwili obecnej jest 53 uczniów.
Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 zwróciła się z
prośbą do członków Komisji o wsparcie i możliwość dobudowy pawilonu bądź zmiany na
większy budynek, uzasadniając iż z roku na rok zwiększa się liczba dzieci zgłaszanych do
tej szkoły. Grupa dzieci z autyzmem jest specyficzną grupą, która nie lubi zmian, która
przywiązuje się do osoby, schematu, głosu, zapachu. Dzieci
z
niepełnosprawnością umysłowo-lekką są pogodne, grzeczne, przewidywalne, natomiast
dzieci z autyzmem potrzebują miejsca na dłużej i większego komfortu. Na prośbę
Przewodniczącej Komisji Jadwigi Mach, Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły
Podstawowej Specjalnej Nr 26 poinformowała i podziękowała za możliwość korzystania z
budynku przy ul. Krochmalnej gdzie w obecnej chwili znajduje się 15 oddziałów dodając, iż
korzystanie z budynku przy ul Krochmalnej, rozładowało sytuację i dzięki temu zajęcia w
szkole nie trwają do godziny 18:00. Współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową Specjalną
a Zespołem Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów ułożyła się bardzo dobrze. Radny
Zdzisław Drozd zapytał czy po opuszczeniu przez Zespół Szkół Ekonomicznych budynku
przy ul. Krochmalnej, całkowicie zaspokoi potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26.
Pani Bożenna Kowalik, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 wyjaśniła,
iż szkoła przy ul. Krochmalnej (2600m 2) jest niewiele większa od szkoły przy ul.
Bronowickiej (2000 m2) dodając, iż budynek przy ul. Krochmalnej wymaga generalnego
remontu oraz przystosowania do potrzeb dla Szkoły Podstawowej Specjalnej, gdzie koszt
remontu szacowany jest na kwotę 14 mln zł. Pani dyrektor dodała, iż niektóre zachowania
dzieci autystycznych przerosły wyobrażenia, obecnie jest 2 osobowa klasa (chłopcy),
którzy są przywiązani do jednej sali i nie ma możliwości aby inni korzystali z tej sali bo
inaczej występuje agresja, lęk, dlatego też ta sala została wyeliminowana dla całej szkoły.
Podejmowane są rożne techniki, nauczyciele w tej szkole mają trzy kierunki kształcenia,
wszyscy nauczyciele maja przygotowanie z pedagogiki oligofrenopedagogiki, 80%
nauczycieli ma przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi i 70% nauczycieli w
kierunku zajęć rewalidacji, terapii czy komunikacji. W ramach powiększenia opieki szkoła
ma stałych wolontariuszy oraz stażystów z Urzędu Pracy. Pani Greta Winkler
Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Specjalnej, mama 13 –
letniego syna, chorego na autyzm podziękowała Panu Mariuszowi Banachowi, zastępcy
Prezydenta Miasta Lublin, dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Lublin, członkom Komisji
Oświaty i Wychowania oraz dyrektorom i zastępcom dyrektorów za otwartość
i przyjęcie zaproszenia na nadzwyczajne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w
Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej w
Lublinie. Przewodnicząca Rady Rodziców na przykładzie swojego doświadczenia
opowiedziała jak bardzo potrzebne jest wsparcie szczególnie jeśli chodzi o dzieci z
autyzmem. Przewodnicząca Rady Rodziców podkreśliła jak bardzo potrzebna jest taka
szkoła dla dzieci z różną niepełnosprawnością, dodając iż szkoła daje wsparcie dzieciom
w rozwijaniu, nauce a także pomaga rodzicom w wychowaniu. Przewodnicząca Rady
Rodziców przy Szkole Podstawowej Specjalnej poinformowała członków Komisji, iż odbyło
się kilka spotkań z Panem Mariuszem Banachem, zastępcom Prezydenta Miasta Lublin
oraz za ostatnie spotkanie dzięki uprzejmości Pani Jadwigi Mach, Przewodniczącej
Komisji Oświaty i Wychowania w sprawie dobudowy pawilonu ewentualnie znalezienia
innego miejsca o łącznej powierzchni 4500 m 2, z możliwością dostosowania sal lekcyjnych
na miarę XXI wieku. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i
Wychowania, poinformowała o możliwości w dalszym ciągu z korzystania z budynku przy

ul. Krochmalnej, w którym obecnie uczą się dzieci Szkoły Podstawowej Specjalna Nr 26.
Udział w dyskusji wzięli radni: Leszek Daniewski, Zdzisław Drozd, Zbigniew Ławniczak,
Stanisław Kieroński oraz Jadwiga Mach - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania.
Pan Mariusz Banach zastępca Prezydenta Miasta Lublin zobowiązał się, iż w najbliższej
autopoprawce zmian uchwały budżetowej zostanie ujęta kwota na zakup pieca
i doposażenie dwóch pracowni do terapii sensorycznej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej
Nr 26 w Lublinie. Pani Bożenna Kowalik, dyrektor SPS Nr 26, w imieniu rodziców i całej
społeczności szkolnej podziękowała i zaprosiła na uroczystości Jubileuszu 100 – lecia
powstania Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. Janusza Korczaka do Centrum
Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w dniu 15 czerwca br, w godz 10:00 – 12:00,
dodając iż we wcześniejszym terminie odbyło się poświęcenie i przekazanie przez
nauczycieli sztandaru, rodzicom i uczniom tej szkoły. Przewodnicząca podziękowała
wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania.
Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z
funkcjonowaniem oraz planami miasta w zakresie poprawy warunków nauczania w Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.
Ad 2. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała
wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/Jadwiga Mach

