PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 15 lutego 2016 r.
Posiedzenie odbyło się w obiekcie krytej pływalni SOSiR w Nowej Dębie.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Stanisław Skimina, który powitał
uczestników, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienia spraw związanych z prowadzeniem zajęć nauki pływania na krytej
pływalni w Nowej Dębie w ramach prowadzonych w szkołach zajęć wychowania
fizycznego.
4. Wnioski i zapytania.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.
Przewodniczący Stanisław Skimina na wstępie poinformował, że tematem spotkania komisji z
dyrektorami szkół oraz nauczycielami wf, gdzie realizowana jest nauka pływania w ramach
prowadzonych w szkołach zajęć wychowania fizycznego, jest wypracowanie najlepszych
rozwiązań w sprawie efektywnego nauczania oraz czynnego udziału jak największej ilości
dzieci w tych zajęciach.
Następnie Mieczysław Nalepa Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację na temat
zajęć nauki pływania. Powiedział, że program nauki pływania w całości realizowany jest ze
środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa
Dęba. Lekcje odbywają się w oparciu o harmonogram zajęć, który ustalany jest w miesiącach
sierpień i wrzesień każdego roku i obowiązują cały rok szkolny. Wówczas ustalane są dni i
godziny, w które poszczególne szkoły i klasy będą korzystać z krytej pływalni w ramach
prowadzonych w szkołach zajęć wychowania fizycznego. Zasady tworzenia grup,
harmonogram zajęć oraz zestawienie zajęć odrębnie dla poszczególnych szkół z terenu gminy
określa załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto informacja komendanta SM określa liczbę
uczniów poszczególnych szkół na początku roku szkolnego, ilość grup wg założenia, że 1
grupa liczy 15 uczniów, liczbę uczniów faktycznie uczestniczących w zajęciach oraz liczbę
instruktorów realizujących zajęcia.
Kolejno Adam Szurgociński dyrektor SOSiR poinformował na temat sosowanych zasad
odpłatności za naukę pływania dla grupy z instruktorem. Przedstawił wyliczenie planowanych
kosztów prowadzenia zajęć oraz realizację za IV kw. 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr
3 do protokołu. Podkreślił, że najważniejszą sprawą jest aktywizacja jak największej ilości
uczniów.
Przewodniczący otworzył dyskusję, w której prosił o głos wszystkich uczestników
posiedzenia.
Rafał Lewandowski (SOSiR) wypowiedział się w sprawie liczebności grup i stwierdził, że
efekty nauki w grupie liczącej 15 dzieci nie będą zadawalające. Powiedział, że obserwuje
zróżnicowanie w poziomie umiejętności pływackich wśród dzieci, gdzie niektóre prezentują
już pewien poziom zaawansowania, natomiast inne oswajają się z wodą.
Marzena Chmielowiec zapytała o liczbę dzieci faktycznie biorącą udział w zajęciach w
wodzie, a nie siedzących na ławach, gdyż przy małej liczbie dzieci nie jest wymagana liczba
instruktorów założona w harmonogramie.
Zebrani omawiali przyczyny zwolnień dzieci z zajęć nauki pływania ( od rodziców lub
lekarskich). Zastanawiano się nad podjęciem działań, aby nauka pływania szczególnie w
klasach gimnazjalnych nie była fikcją.

Jerzy Brzuszek (nauczyciel G-1) przytoczył zestawienie ilości dzieci uczestniczących w
zajęciach. Powiedział, że dziewczęta krępują się pływać w grupach mieszanych, na co wpływ
może mieć okres rozwoju młodzieży. Powiedział też, że trudno jest prowadzić zajęcia w
grupie, gdzie występują różne umiejętności i poziomy pływania.
Dariusz Siudem (dyrektor ZPO) uważa, że sytuacja w szkołach podstawowych przedstawia
się lepiej, gdyż nie występuje jeszcze problem wstydliwości. Zwrócił uwagę na brak
motywacji wśród dzieci do nauki pływania i dodał, że zauważalne jest różne podejście
rodziców do sprawy nauki pływania.
Stanisław Skimina dodał, że nie należy nikogo zmuszać do tej nauki i zajęcia należałoby
prowadzić z dziećmi, gdzie występuje aktywność i większe zainteresowanie.
Wiesław Szczur ( nauczyciel ZPO) opowiedział się za motywowaniem dzieci i młodzieży do
nauki pływania poprzez uczestniczenie z rozmaitych zawodach, pokazach, obozach itp.
Zbigniew Wolwowicz ( dyrektor G-1) oraz Magdalena Gerba (dyrektor SP w Tarnowskiej
Woli) poinformowali nt funkcjonujących w ich placówkach systemach oceniania dzieci za
udział w lekcjach. Dyrektor dodał, że widzi za zasadne rozdział grup na dziewczęta i
Chłopców. Renata Rożek (G-Chmielów) uważa, że lepsze efekty nauki obserwuje wśród
dzieci, które rozpoczęły naukę od wczesnych lat, a nie dopiero w gimnazjum. Zebrani
przyznali, że szansy na zachęcenie i kontynuację nauki pływania należy upatrywać w jej
rozpoczęciu od wczesnych klas szkolnych.
Jacek Szpunar dostrzega możliwość zwiększenia godzin nauki pływania w ramach godzin
pozalekcyjnych, co słychać z zapowiedzi nowych władz w resorcie Oświaty. Uważa ponadto,
że temat jest wart przedyskutowania na forum Rady Sportu MiG.
Burmistrz Wiesław Ordon powiedział, że basen funkcjonuje od 6 lat i za 3 lata nadejdzie czas,
który pozwoli ocenić efekty nauki pływania. Poinformował również, że w ramach nowej
aktywności wśród dzieci, od 2016 roku Gmina uruchamia Akademię Piłkarską, która
obejmować będzie nauką dzieci chętne do gry w piłkę nożną w wieku 10- 11 lat. Zajęcia będą
odbywać się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne. W budżecie gminy na ten cel
przewidzianych jest 20 tys. zł.
Stanisław Skimina zwrócił się do dyrektorów szkół o dokonanie rozeznania poprzez ankietę
wśród rodziców podczas zebrań, zainteresowania nauką pływania wśród dzieci klas „O”.
Przewodniczący zwrócił się również do dyrektorów szkół podstawowych o informację na
temat zainteresowania zapisami dzieci do klas I w poszczególnych placówkach.
Ad. 4.
Przewodniczący S. Skimina zapowiedział, że z uwagi na coraz częściej pojawiające się
zapytania dotyczące funkcjonowania LZS-ów na terenie gminy w niedługim czasie odbędzie
się posiedzenie komisji w tej sprawie.
Ad. 5.
Przewodniczący poinformował, że sporządzone zostały protokoły z posiedzeń komisji, które
dostępne są w programie eSesja. Następnie zwrócił się do członków z zapytaniem czy są
uwagi do protokołów.
Protokół z 16 grudnia 2015 – protokół przyjęty (7”za”).
Protokół z 26 stycznia 2016 – protokół przyjęty (7”za”).
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie.
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