BRM-III.0012.6.15.2021
Protokół 40/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 7 grudnia 2021 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyło 10 radnych 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 19.40. Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia. Komisja nie wniosła uwag do tak
przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego
realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca sytuacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa
Czechowicza przy ul. Szkolnej 6 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Władysława
Broniewskiego w Lublinie przy ul. Sierocej 17.
2. Informacja dotycząca zakończenia remontu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J.
Vetterów w Lublinie.
3. Informacja dotycząca prac remontowo-adaptacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym nr
VII przy ul. Farbiarskiej 8, w którym będzie funkcjonowało Przedszkole nr 26.
Realizacja porządku posiedzenia.
Ad 1. Informacja dotycząca sytuacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa
Czechowicza przy ul. Szkolnej 6 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Władysława
Broniewskiego w Lublinie przy ul. Sierocej 17.
Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
poinformowała o spotkaniu, które odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej nr 19. Pan
Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż pod względem liczby
uczniów są to dwie najmniejsze szkoły w Lublinie. Zastępca Prezydenta poinformował o
planach dotyczących połączenia Szkoły Podstawowej nr 19 i Szkoły Podstawowej nr 25.
Szkoły mające mało oddziałów są drogie, co roku dokładamy do tych szkoły nr 19 1mln
200 tys zł z budżetu miasta. Kolejnym przesłaniem jest rozrastające się Liceum
Ogólnokształcące nr 4. W tym roku rozpoczyna się termomodernizacja tego budynku w
wyniku czego trzeba będzie zrezygnować z nauki w 5 salach. Dlatego też cały budynek
Szkoły Podstawowej nr 19 proponuje się oddać na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego
nr 4. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin zapewnił, iż w związku z przeniesieniem Szkoły
Podstawowej nr 19 nie będzie zmian oddziałów i nauczycieli tych klas. Dodatkowym
problemem jest dorobek szkoły nr 19 w kultywowaniu pamięci Józefa Czechowicza –
patrona tej szkoły. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta dodał, iż na spotkaniu, które
odbyło się w ubiegły piątek w Szkole Podstawowej nr 19 z przedstawicielami rodziców
nauczycieli oraz placówek współpracujących ze szkołą tj „Teatr NN”, „Dom Słów”,
„Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo”, które nie wyraziły sprzeciwu dotyczącego połączenia
tych placówek. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i
Wychowania zwróciła uwagę, iż IV Liceum Ogólnokształcące należy do renomowanych
liceów w Lublinie, do którego uczęszcza 731 uczniów. Pani dyrektor poinformowała
również, iż w IV LO jest 15 sal i dodatkowo dzięki uprzejmości korzysta z 8 sal SP nr 19.
Przez czas prowadzenia liceum przez miasto nigdy nie odnotowano w tej
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szkole spadku liczby uczniów. Liceum Ogólnokształcące nr IV cieszy się bardzo dużą
popularnością wśród dzieci i młodzieży realizując bardzo ciekawe projekty co przedkłada
się na wysokie wyniki w nauce. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka zwróciła uwagę, iż Szkoła
Podstawowa nr 25 jest w pełni zorganizowana posiada wszystkie oddziały klasowe od 1 –
8 o tyle SP nr 19 nie posiada wszystkich oddziałów klasowych. Pani dyrektor podkreśliła,
iż analizując coroczną informację o realizacji zadań oświatowych obydwie szkoły mają
wysokie notowania. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka wyjaśniła, iż nie ma możliwości
prawnej przejścia SP nr 19 do SP nr 25 wraz z imieniem Józefa Czechowicza. Pan
Grzegorz Kuchno, radca prawny wyjaśnił, że jeżeli chodzi o likwidowaną SP nr 19 szkoła
ta nie jest w zespole, natomiast SP nr 25 znajduje się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
dlatego też nie ma możliwości prawnej aby dwie szkoły podstawowe funkcjonowały w
takim zespole. W związku z tym przeniesienie SP nr 19 do tego zespołu jest nie możliwe
pod względem prawnym. Jeżeli chodzi o likwidacje szkoły która znajduje się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nie ma przesłanek do podjęcia tej likwidacji ponieważ nauka
dzieci pod tym adresem będzie kontynuowana. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach
poprosiła o przedstawienie procedury prawnej dotyczącej nadania lub zmiany patrona
szkoły. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka szczegółowo omówiła całą procedurę prawną
nadania lub zmiany patrona szkoły. Pani Beata Teter, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19
podkreśliła, iż Szkoła im. Józefa Czechowicza jest jedyną szkołą w Polsce, która nosi to
imię. Pani dyrektor poinformowała wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji Oświaty i
Wychowania o wysokich wynikach egzaminu ósmoklasisty jak również o osiągnięciach
uczniów w konkursach organizowanych przez kuratorium oraz liczną grupę konkursów
literackich. Jako gimnazjum szkoła otrzymała medal „Pro Patria” za działania patriotyczne.
Szkoła Podstawowa nr 19 posiada bogatą ofertę dla uczniów w której utworzono oddziały
dwujęzyczne z językiem hiszpańskim. Klasa dwujęzyczna działa pod patronatem
Ambasady Hiszpanii, uczniowie tej klasy mają 5 godzin tygodniowo języka hiszpańskiego
z możliwością kontynuowania nauki w klasie dwujęzycznej w IX LO. W związku z
pandemią została zawieszona wymiana młodzieży z Hiszpanią i Niemcami, odbywały się
kursy językowe. Obecnie realizowany jest projekt międzynarodowy z Islandią - „Edukacja
to Relacja”. W tym roku Szkoła Podstawowa nr 19 wygrała „Projekt Twórczości” w
budżecie obywatelskim. W szkole organizowane są konkursy i projekty tj „Śpiewająca
Polska”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Poznaj Polskę”, „Laboratoria
Przyszłości”. Szkoła bierze udział w różnorodnych projektach dając uczniom możliwość
rozwoju na rożnych płaszczyznach. Szkoła współpracuje z wieloma podmiotami tj.
„Muzeum Józefa Czechowicza”, „Teatr NN”, „Dom Słów”, „Fundacja Szczęśliwe
Dzieciństwo”, „Teatr Andersena”, „Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie”. Większość
dzieci w SP nr 19 jest spoza miasta Lublin. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach
zapytała ile sal znajduje się w budynku szkoły i ile sal jest zajmowanych przez uczniów SP
nr 19. Pani Beata Teter odpowiedziała, iż ogółem jest 15 sal lekcyjnych w szkole, plus 2
sale świetlicy, biblioteka, czytelnia, sala gimnastyczna, mała sala do gimnastyki, siłownia,
boisko wielofunkcyjne na terenie szkoły. W chwili obecnej II piętro na którym znajduje się 8
sal zajmowane przez IV LO, natomiast SP nr 19 zajmuje parter, I piętro i część II piętra na
którym znajdują się 3 sale które są wykorzystywane na potrzeby SP nr 19, sala
gimnastyczna i sale świetlicowe. Pani Anna Rodak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25
poinformowała uczestników posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, iż Szkoła
Podstawowa nr 25 funkcjonuje od ponad 100 lat, jest szkołą pokoleniową z tradycjami,
odnosząca sukcesy Pani dyrektor podkreśliła, iż środowisko szkolne jest mocno
zintegrowane, rodzice uczniów angażują się w różne działania, akcje charytatywne. Szkoła
przeszła już jedną reorganizację, w ubiegłym roku szkoła została włączona do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego i funkcjonuje przy ul. Sierocej. Pani Anna Rodak dodała, iż
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połączenie SP nr 19 i SP nr 25 z tradycjami, będzie z korzyścią dla miasta, środowiska.
Wykorzystanie potencjału, pomysłów obydwu placówek poprzez wspaniałe grono
nauczycielskie zarówno jednej jak i drugiej szkoły będzie owocowało nie tylko rozwojem
ale również dalszymi sukcesami obydwu szkół. Jest 17 sal lekcyjnych plus sala
komputerowa, sala gimnastyczna, mała sala do gimnastyki korekcyjnej, mała sala do zajęć
sportowych, świetlica, oddział przedszkolny w którym znajduje się, biblioteka, kuchnia i
stołówka. Szkoła przeszła proces termomodernizacji, teren szkoły jest ogrodzony jak
również zainstalowane są kamery monitoringu, wszystkie sale są wyposażone w
komputery jak również w większości sal znajdują się monitory multimedialne. Pan
Grzegorz Gębka dyrektor IV LO w Lublinie poinformował, iż osiągnięcia LO nr IV są coraz
wysoki wśród lubelskich liceów. Na chwilę obecną uczy się 740 uczniów w 22 oddziałach.
Ilość uczniów uczęszczających do IV LO wynika z tego, iż 3 lata temu do szkól
ponadpodstawowych przystępowały dwa roczniki dlatego też zostało utworzone pięć
oddziałów dla klas po ukończeniu gimnazjum i szkoły podstawowej. Liceum
Ogólnokształcące korzysta z 17 sal lekcyjnych, jednej sali gimnastycznej, dzięki
uprzejmości dyrektora SP nr 19, liceum korzysta z 8 sal na II piętrze, z pracowni
komputerowej, sali gimnastycznej, boiska. Pomimo tego, że wykorzystywane są sale
szkoły podstawowej, zajęcia w IV LO trwają do godziny 17:40. W ubiegłym roku podczas
rekrutacji 1512 uczniów ubiegało się o miejsce w IV LO tj 8 osób na jedno miejsce. Szkoła
wymaga gruntownego remontu ponieważ jest to przedwojenna szkoła powszechna, która
za 2-3 lata będzie obchodzić 100 lecie. Dyrektor IV LO dodał, iż w związku z zaplanowaną
termomodernizacją będzie trzeba zrezygnować z 5 sal wtedy zostanie tylko 12 pracowni.
Oddziały liczą minimum 32 osoby dlatego też klasy są dzielone na grupy. W ubiegłym roku
IV LO zaoszczędziło na subwencji oświatowej ponad 280 tys zł. Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Wychowania Jadwiga Mach zapytała na kiedy planowany jest remont i
ocieplenie i jaka by była sytuacja jeśli chodzi o sale. Pan Grzegorz Gębka wyjaśnił, iż
projekt remontu, przewiduje przebudowę stropu i trzy sale które pozostają na strychu
oraz 2 sale mieszczące się w suterynie (czasowo użyczone), będą zlikwidowane.
Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza
postulowali o nie likwidowanie i nie łączenie szkoły z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr
1 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie przy ul. Sierocej 17. Udział w dyskusji wzięli
radni: Marcin Jakóbczyk, Robert Derewenda, Zbigniew Ławniczak, Stanisław Kieroński
oraz Leszek Daniewski. Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w dyskusji i
zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja wysłuchała stanowiska Pani Beaty
Teter, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 oraz przedstawicieli Rady Rodziców, którzy
wystąpili z prośbą o nie likwidowanie Szkoły Podstawowej nr 19 oraz pozostawienia
imienia szkoły.
Ad 2. Informacja dotycząca zakończenia remontu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i
J. Vetterów w Lublinie.
Pan Tadeusz Dziuba dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił, iż procedura
odbioru zaczęła się pod koniec miesiąca listopada br., na dzień dzisiejszy jest pozytywna
opinia wydana przez sanepid nadal trwa procedura odbioru przez Państwową Straż
Pożarną. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przez PSP zostanie złożony wniosek do
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Planowany termin oddania budynku do użytku jest na
dzień 20 grudnia br. Pani Marzenna Modrzewska-Michalczyk dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, wyjaśniła iż początek stycznia to
odpowiedni termin na opuszczenie budynków zastępczych i przejście do budynku przy ul.
Bernardyńskiej 14, z uwagi na zbliżające się egzaminy zawodowe. Pani dyrektor
szczegółowo omówiła harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem się do obiektu
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14.
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Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach w imieniu całej Komisji Oświaty i Wychowania
podziękowała Pani Marzennie Modrzewskiej-Michalczyk oraz Panu Tadeuszowi Dziubie
dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów za trud i wysiłek włożony w to
przedsięwzięcie. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji
zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja wysłuchała powyższej informacji
dotyczącej remontu i przygotowania do otwarcia szkoły w II semestrze.
Ad 3. Informacja dotycząca prac remontowo-adaptacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym
nr VII przy ul. Farbiarskiej 8, w którym będzie funkcjonowało Przedszkole nr 26.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie Związku Nauczycielstwa Polskiego przy
VII LO im. Marii Konopnickiej, które wpłynęło do Komisji Oświaty i Wychowania.
Radny Zbigniew Jurkowski zapytał czy podział pomieszczeń z przeznaczeniem na
funkcjonowanie Przedszkola nr 26 jest ostateczny, czy też jest jeszcze możliwość
wprowadzenia działań korygujących. Przewodnicząca dodała, iż remont jest przewidziany
dla Przedszkola nr 26 jak również dla Przedszkola usytuowanego przy ul Bronowickiej.
Pan Tadeusz Dziuba dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił, iż zakres
przebudowy został zaprojektowany w oparciu o program, który przedstawił Wydział
Oświaty i Wychowania i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta. Wykonanych było kilka
koncepcji tej przebudowy z których wybrano optymalne rozwiązanie i zatwierdzone przez
Wydział Oświaty. Na podstawie wytycznych z Wydziału Oświaty i Wychowania został
wykonany projekt budowlano-techniczny. Na chwilę obecną jesteśmy w trakcie uzyskania
pozwolenia na budowę. W ubiegły poniedziałek wpłynął wniosek do Prezydenta Miasta o
wszczęcie zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z przebudową
powyższej szkoły. Zakres przebudowy obejmuje 10 sal przedszkolnych gdzie do każdej
sali są zaprojektowane sanitariaty i szatnie jak również cały parter z przeznaczeniem na
funkcje przedszkola z wyjątkiem sali gimnastycznej. Przewodnicząca Komisji dodała, iż
wejście z remontem do szkoły przy ul Farbiarskiej 8, jest możliwe wtedy kiedy młodzież z
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów opuści te pomieszczenia. Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił, iż co najmniej do końca stycznia potrwa
procedura przetargowa. Przewodnicząca Jadwiga Mach dodała, że wszyscy Radni RML a
w szczególności radni Komisji Oświaty i Wychowania, problem Przedszkola nr 26 była
znana Radnym i sytuacja ta wszystkich zaskoczyła i była omawiana na wcześniejszych
posiedzeniach Komisji. Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż odbyło się kilka spotkań w
których uczestniczyli rodzice dzieci oraz na których zapadła decyzja o lokalizacji
Przedszkola nr 26. Pani Małgorzata Markowska dyrektor VII LO im. Marii Konopnickiej w
Lublinie,wyjaśniła, iż sytuacja związana z przebudową budynku przy ul. Farbiarskiej jest
niezwykle trudna. Jako społeczność VII LO nie sprzeciwia się ulokowania Przedszkola nr
26 dodając, iż wielokrotnie jako Liceum wykazywali dobrą wolę rozumiejąc potrzeby
miasta i przyjmowali do budynku Gimnazjum nr 12 a obecnie młodzież z Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Pani dyrektor podkreśliła, iż według projektu
przebudowy na potrzeby liceum zostało przeznaczone tylko I piętro. W chwili obecnej na
parterze znajduje się cała infrastruktura, na I piętrze znajduje się tylko i wyłącznie 10 sal
lekcyjnych z tego jedna sala przeznaczona na pracownię komputerową i druga pracownia
językowa tj laboratorium językowe gdzie zajęcia mogą się odbywać tylko w grupach. Na
chwilę obecną jest 11 oddziałów i w związku z czym ze względów epidemicznych każda
klasa ma zajęcia w jednej sali. Do nauki wykorzystywane są niepełnowymiarowe sale to są
zaplecza obok pracowni, żeby w miarę możliwości zapewnić uczniom odpowiednie
godziny pracy co przedkłada się to na zmniejszenie komfortu. Pani dyrektor dodała, iż na
I piętrze są tylko i wyłącznie sale lekcyjne gdzie trzeba będzie przenieść sekretariat,
główną księgowość, kadry płace, kierownika gospodarczego, gabinet pielęgniarki,
gabinet stomatologiczny, pokój socjalny dla obsługi, bibliotekę, archiwum, pomieszczenie
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magazynowe, szatnie i szafki dla uczniów gdzie szkoła ma obowiązek zapewnić szafkę dla
każdego ucznia. Pani Małgorzata Markowska dyrektor VII LO apelowała o ponowne
przeanalizowanie projektu przebudowy liceum i pozostawienie oprócz I piętra części
parteru od sali gimnastycznej aż po sekretariat. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor
Departamentu Oświaty i Wychowania wyjaśniła, iż odbyło się spotkanie związane z
lokalizacją Przedszkola nr 26 w którym uczestniczyli dyrektorzy Przedszkoli nr 26,14,4
oraz pani dyrektor nr VII LO, gdzie Prezydent Miasta przedstawił sytuację i zamiar
wykorzystania parteru w budynku liceum przy ul. Farbiarskiej na potrzeby przedszkola. W
chwili obecnej są trzy oddziały na poziomie klasy I, dwa oddziały na poziomie klasy II i
sześć oddziałów na poziomie klasy III z czego trzy oddziały po gimnazjum, które kończą
naukę w obecnym roku szkolnym. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka zapewniła, iż zostaną
zapewnione warunki do realizacji celów statutowych VII LO. Przedstawiciele rady rodziców
jak również przedstawiciele społeczności szkolnej przy VII LO wnioskowali o ponowne
przeanalizowanie przedstawionego projektu remontu. Radny Zbigniew Jurkowski zapytał
czy budynek szkoły przy ul. Farbiarskiej 8 postawiony jest na palach betonowych czy
dębowych i jak duże jest zagrożenie że zakres robót ziemnych będzie zwiększony. Pan
Tadeusz Dziuba dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił, iż ten budynek
posadowiony jest na palach żelbetowych z uwagi na wiek budynku, gdzie na tym poziomie
zerowym znajduje się strop. Przedstawiciele społeczności szkolnej zaprosili Radnych
Komisji Oświaty i Wychowania do odwiedzenia VII LO przy ul. Farbiarskiej. Radny
Stanisław Kieroński wyjaśnił, iż zostały podjęte decyzje natury formalno-prawnej, które
zapadły na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania jak również na Sesji Rady Miasta
Lublin. Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin poinformowała, iż podczas trwającego
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania udało się skontaktować z Panem Arturem
Szymczykiem Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin, który zadeklarował że zorganizuje
spotkanie z Panią Skarbnik, dyrektorem Departamentu Oświaty i Wychowania,
Dyrektorem Wydziału Inwestycji i Remontów biorąc pod uwagę głos społeczności szkolnej
i jeszcze raz pochyli się nad tym projektem. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż po wysłuchaniu Pani
Małgorzaty Markowskiej, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VII oraz przedstawicieli
Rady Rodziców, zawnioskowano o ponownie przeanalizowanie przedstawionego projektu
remontu.
Ad 4. 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
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