BRZ.0012.4.13.2016
Protokół Nr 13/2016
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego dnia 27 stycznia 2016r.
Posiedzenie otworzyła o godz. 12.30 przewodnicząca
Powitała wszystkich

obecnych,

stwierdziła

Komisji Janina Roszkiewicz.

że Komisja posiada quorum. W posiedzeniu

uczestniczyli także:
- Dorota Szkudlarek- inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
- sekretarz - Andrzej Tomczyk
Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie

z wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2015
roku.
2. Analiza

projektu

ponadgimnazjalnych

uchwały

w

sprawie

ustalenia

planu

SIeCI publicznych

szkół

oraz szkół specjalnych.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych
szkół ponadgimnazjalnych

prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole oraz zmiany uchwały Nr
VIII/62/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
5. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2015
roku.
Sprawozdanie przedstawiła inspektor Dorota Szkudlarek. Rada Powiatu otrzymuje corocznie
do

wiadomości

sprawozdanie

o

wysokość

średniego

wynagrodzenia

nauczycieli

na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które określa art. 30 ust. 3 ustawy - Karta
Nauczyciela. W wyniku przeprowadzonej
żadnego ze stopni.
Radny Jan Stępiński

analizy stwierdzono,

iż nie będzie dopłaty do

Na jakim poziomie jest zasadnicze uposażenie nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej?
Pani Dorota Szkudlarek
Wysokość

wynagrodzeń

dla nauczycieli

określa

regulamin

wynagradzania

nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. Regulamin ten
określa wysokość stawek dodatków m.in. za wysługę lat, motywacyjny,
warunki

pracy

wynagrodzenia
zawodowego,

oraz

szczegółowe

zasadniczego
posiadanych

warunki

nauczycieli

przyznawania

funkcyjny i za

tych

dodatków.

Stawki

ustala się, w zależności

od stopnia

awansu

kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych

na poziomie

stawek zapisanych w rozporządzeniu. Przygotuje dla radnego spis takich świadczeń oraz ich
wysokość.
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
ponadgimnazjalnych

szkół

oraz szkół specjalnych.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Dorota Szkudlarek. Rada Powiatu na mocy ustawy z
dnia

7 września

1991r.

o

systemie

oświaty

ustala

plan

sieci

publicznych

szkół

ponadgimnazjalnych

i specjalnych. W poprzedniej uchwale wpisany był jeszcze Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Powierciu. W związku ze zmianami w strukturze szkolnictwa w

naszych

placówkach

ponadgimanzjalnych

oświatowych

zaszła

potrzeba

ustalenia

aktualnej

sieci

szkół

i specjalnych.

Radny Jan Stępiński
Ile jest oddziałów specjalistycznych w Zespole Szkół Technicznych w Kole?
Pani Dorota Szkudlarek
Są 2 oddziały specjalistyczne i cały czas jest nabór do tych klas. Najwięcej uczniów wyraża
chęć kontynuacji nauki w liceum.
Radny Jan Stępiński
Czy jest realna szansa na przeniesienie SOSW w Kole do ZST w Kole do 01.09.2016r.?
Pani Dorota Szkudlarek
Projekt będzie dopiero opracowywany, jej zdaniem nie jest realne przeniesienie Ośrodka we
wskazanym terminie.
Radny Ryszard Kasiorek
Czy nauczyciel nowo przyjęty do szkoły ma szanse na awans zawodowy?
Pani Dorota Szkudlarek
Zależy to od dyrektora placówki, posiada on w swoim budżecie środki na doskonalenie i
dokształcanie nauczycieli.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy taka indywidualna ścieżka awansu zawodowego ma wpływ na jakość kształcenia przez
takiego nauczyciela?
Pani Dorota Szkudlarek
Uważa, że to zależy od indywidualnej

postawy nauczyciela. Natomiast jakość nauczama

weryfikuje opiekun nauczyciela lub dyrektor. Otrzymała audyt, który był przeprowadzony w
3 szkołach z powiatu kolskiego. Radni otrzymają ten audyt w terminie późniejszym

do

przeanalizowania.
Radny Ryszard Kasiorek
Zdaniem radnego trzeba przeprowadzać

częstsze hospitacje na lekcjach, wówczas jakość

nauczania mogłaby ulec zmianie. Nauczyciel musi być bardziej kontrolowany.

Wiadomo,

któremu nauczycielowi bardziej zależy na nauczaniu poprzez ilość uczniów podchodzących
do olimpiad.
Pani Dorota Szkudlarek
Powiat kolski jest jedynie organem prowadzącym, nadzór sprawuje dyrektor.
Ad 3. Analiza

projektu

niepublicznych

szkół

uchwały

w

sprawie

ponadgimnazjalnych

określenia

wysokości

prowadzących

dotacji

kwalifikacyjne

dla

kursy

zawodowe.
Projekt uchwały przedstawiła

Dorota Szkudlarek. Niepubliczne

które prowadzą kwalifikacyjne

szkoły ponadgimnazjalne,

kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu

dotację z budżetu Powiatu Kolskiego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza
kwalifikacyjnego

kursu zawodowego.

słuchacza, który ukończył

Dotacja będzie wypłacana

kwalifikacyjny

jednorazowo

tylko na

kurs zawodowy w szkole i potwierdzony przez

okręgową komisje egzaminacyjną.
Ad 4. Analiza projektu

uchwały w sprawie odwołania

i powołania

członka Rady

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole oraz zmiany
uchwały Nr VII1/62/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole.
Projekt uchwały przedstawił

sekretarz Andrzej Tomczyk. Pan Tomasz Sobolewski złożył

pisemną rezygnację z uczestnictwa w Radzie Społecznej SP ZOZ w Kole. W miejsce Pana
Sobolewskiego wytypowany został Pan Krzysztof Witkowski.
Komisja Spraw Społecznych nie wnosiła uwag do ww. projektów uchwał i pozytywnie je
zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1300.
Protokółowała:
Malwina Morzycka
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