Protokół ze spotkania
W dniu 01.02.2017 roku o godz. 16.00 w budynku Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie odbyło
się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, pana Wiesława Ordona z gronem
pedagogicznym Gimnazjum Nr1 w Nowej Dębie.
W spotkaniu również udział wzięli:
Członkowie Komisji Oświaty,Kultury, Zdrowia i Sportu ;
Stanisław Skimina – przewodniczący
Krzysztof Sałek – zastępca
Marian Tomczyk – członek
Ryszard Szafran – członek
Janina Lubera – członek,
Zastępca Burmistrza- Leszek Mirowski,
Prezes ZOZNPw Nowej Dębie –Kazimierz Wąsik,
Przewodniczący MK Oświaty”Solidarność „w Nowej Dębie –Tomasz Zierold,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie –Ewa Markowicz-Zając,
Dyrektor BOJS – Renata Bal.
Tematem spotkania było omówienie wdrażania reformy oświatowej zgodnie z ustawą
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
W czasie spotkania omówiono różne warianty związane z wdrażaniem w/w reformy w
odniesieniu do Gimnazjum Nr 1. Burmistrz naświetlił obecną sytuację w oświacie gminnej,
zwrócił uwagę na niż demograficzny.
Następnie przedstawił prezentację na temat wariantów wygaszania Gimnazjum Nr 1 tj;
1.wygaszenie gimnazjum
2. włączenie Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 2,
3. przekształcenie w szkołę podstawową.
Omawiając możliwości poszczególnych wariantów podkreślił, iż nie bierze pod uwagę
wariantu 3 tj. przekształcenia w szkołę podstawową.
Po zakończonej prezentacji zabrał głos Dyrektor Gimnazjum Nr 1 , pan Zbigniew
Wolwowicz. W interesie grona pedagogicznego najlepszym wariantem jest wariant 2. W
dyskusji na omawiany temat padały między innymi stwierdzenia:
- wariant 2 zapewni najlepszy status prawny nauczycieli,

- dobre warunki lokalowe ( klasy VII i VIII mogły by naukę odbywać w budynku
gimnazjum),
- zagrożenie wprowadzenia dwuzmianowości w Szkole Podstawowej Nr 2 (zwiększona liczba
uczniów),
- oddzielenie młodszych uczniów od starszych,
- kwalifikacje nauczycieli do przedmiotów nauczanych w klasach VII i VIII,
- stworzenie możliwości bezpiecznego przetrwania czasu reformy,
- doświadczenie nauczycieli w pracy z młodzieżą szkolną w trudnym wieku,
- równe traktowanie nauczycieli gimnazjum i szkoły podstawowej.
Ponadto stwierdzono iż przyjęcie wariantu 1 tj. wygaszenie gimnazjum może spowodować
sytuację w której w jednym budynku będzie trzech dyrektorów : liceum, wygaszanego
gimnazjum i dyrektor szkoły podstawowej ( wicedyrektor).
Po wysłuchaniu głosów nauczycieli gimnazjum burmistrz stwierdził, iż brakuje mu
stwierdzenia gotowości od nauczycieli do pracy w ograniczonych wymiarach.
Następnie zabrał głos Stanisław Skimina – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie. W swojej wypowiedzi zawarł troskę o
dalszy los nauczycieli i poprosił o zabranie głosu panią Ewę Markowicz-Zając, dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr2. Pani dyrektor przedstawiła symulację ilości godzin lekcyjnych
poszczególnych przedmiotów i możliwości zatrudnienia nauczycieli. Podkreśliła swoją trudną
sytuację w jakiej się znajdzie za dwa lata. Będzie musiała podejmować decyzje o
zwolnieniach kadry, dla której zabraknie godzin dydaktycznych.
Kazimierz Wąsik, prezes ZNP ZO w Nowej Dębie ujął się za argumentami nauczycieli
gimnazjum, poparł go przewodniczący MKO „Solidarność: w Nowej Dębie – pan Tomasz
Zierold.
Ponownie zabrał głos Zbigniew Wolwowicz, który zwrócił się do członków komisji oświaty o
wyrozumiałość i poparcie dla wariantu 2. Krzysztof Sałek, członek komisji chciał usłyszeć „
ze jest chemia pomiędzy gimnazjum a szkołą podstawową, a wygląda że ma wzajemnych
chęci utworzenia jednej, fajnej szkoły”. Janina Lubera, członek komisji oświaty „ w 100%
jest przekonana do wariantu 2.
W posumowaniu burmistrz przedstawił swoją otwartość na przedstawione argumenty
uczestników spotkania. Stanisław Skimina w swoim podsumowaniu podkreślił wagę dyskusji
na omawiany temat. Na zakończenie spotkania ustalono termin spotkania z gronem
pedagogicznym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie na dzień 06.02.2017r. na godz.
16.00. Po spotkaniu z nauczycielami szkoły podstawowej odbędzie się posiedzenie komisji
oświaty w budynku urzędu.
W dniu 14.02.2017r. o godz.16.30 w kawiarence w Samorządowym Ośrodku Kultury w
Nowej Dębie odbędzie się spotkanie Burmistrza i Komisji Oświaty z pracownikami
Gimnazjum Nr1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 .

Notatkę sporządziła Renata Bal

