
 
PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 30 lipca 2015 r. 
 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Stanisław Skimina, który powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie poinformował, że  przedmiotem posiedzenia jest 
zajęcie stanowiska komisji w sprawie pisma rodziców z sołectwa Tarnowska Wola. 
Przewodniczący Stanisław Skimina zapoznał komisję z treścią pisma, które dotyczy braku 
zgody na wprowadzenie tzw. „łączenia poziomego” w trzech szkołach podstawowych w 
sołectwach Alfredówka, Tarnowska Wola i Rozalin. 
Renata Bal – dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych udzieliła wyjaśnień w sprawie 
oraz zapoznała komisję ze stanowiskiem burmistrza przesłanym Rodzicom w piśmie z  16 lipca 
br. Dodatkowych wyjaśnień udzielił burmistrz Wiesław Ordon, który odnosząc się do pisma 
powiedział, iż niezrozumiałym jest stwierdzenie, że kontynuacja nauczania dzieci w klasie IV 
w SP w Alfredówce została zaplanowana bez wcześniejszych konsultacji. Przypomniał, że 
temat ten, wymuszony pogarszającymi się wskaźnikami demograficznymi był poruszony na 
spotkaniach z Rodzicami już w 2011 roku. Nauczanie w formie „łączenia poziomego” zostało 
wprowadzona od roku szkolnego 2012/2013, co poprzedzone zostało konsultacjami również z 
Komisją Oświaty, która z uwagi na zaistniałą sytuację taką formę nauczania dzieci 
zaakceptowała. Brak zgody Rodziców na przeniesienie dzieci do innej szkoły i wniosek o pilną 
i szczegółową analizę sytuacji nie może być uwzględniony, gdyż wprowadzenie aktualnego 
systemu nauczania poprzedzone zostało spotkaniami z Rodzicami z władzami samorządowymi, 
podczas których powstała obecnie realizowana koncepcja realizacji nauki w miejscowościach 
Alfredówka, Tarnowska Wola i Rozalin, która jest powszechnie akceptowana przez 
społeczność tych miejscowości. 
Po krótkiej dyskusji komisja w całości podtrzymała opinię burmistrza oraz swoje stanowisko 
zajęte podczas ustaleń podjętych na przestrzeni minionego czasu. 
 
Ponadto Dyrektor BOJS przedstawiła informację o kosztach dowozu uczniów przy łączeniach 
poziomych w szkołach Alfredówka, Tarnowska Wola i Rozalin za 2014 rok, która stanowi 
załącznik do protokołu. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 
                                                                                  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
    Stanisław Skimina 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
Elżbieta Goclan 
 


