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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświatowej, które odbyło się w dniu 24 maja 2017 r. w sali narad Urzędu 

Gminy Łubniany. Obrady o godzinie 14.00 otworzył Przewodniczący Komisji Oświatowej,  

p. N. Dreier. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków  

na statutowy skład 5 (Nieobecna była p. A. Patelska). Komisja uzyskała quorum  

do podejmowania wniosków i opinii. Następnie p. N. Dreier przytoczył porządek obrad,  

w którym zaproponował zamianę kolejności punktów, tym samym zmieniony porządek obrad 

przedstawiał się następująco: 

1. Opiniowanie i analiza propozycji wypoczynku letniego dzieci z gminy Łubniany. 

2. Działalność świetlic szkolnych w szkołach i program działania szkół w zakresie zajęć 

pozalekcyjnych. 

3. Współdziałanie szkół na rzecz lokalnego środowiska (organizacja festynów, zawodów 

sportowych oraz konkursów). 

4. Sprawy bieżące. 

Przedmiotowy porządek obrad został przegłosowany 4 głosami „za” (Zał. Nr 2). Z ramienia 

Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. B. Cebula 

– Skarbnik Gminy, p. B. Bort – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Łubnianach oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor  

ds. organizacyjnych. Spośród zaproszonych gości w posiedzeniu uczestniczyli: p. W. Palt – 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, p. E. Syrytczyk – Dyrektor 

Publicznego Gimnazjum w Biadaczu, p. J. Tront – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Brynicy, p. A. Baziuk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej, p. P. Ryniak – 

przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach (od 1 września br. Dyrektor 

PSP w Luboszycach), p. K. Czech – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury w Łubnianach 

oraz p. K. Pech – reprezentant Łubniańskiego Ośrodka Kultury.  

Ad 1) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał p. K. Czech informując zebranych, iż w dniach 

24-25 czerwca br. odbędzie się II Święto Gminy dla Rodziny. Ponadto 18 czerwca br. odbędzie 

się także Rajd Szlakiem Rud Żelaza. Następnie w kwestii szczegółowego planu wakacyjnego 

głos zabrała p. K. Pech informując zebranych, iż atrakcje wakacyjne dla dzieci rozpoczną się 

wycieczką do Warszawy w ramach zakończenia roku kulturalnego w Łubniańskim Ośrodku 

Kultury, która odbędzie się 30 czerwca 2017 r. Od 3 – 14 lipca rozpoczną się zajęcia w fili 

biblioteki w Luboszycach, które będą prowadzone 3 godziny dziennie od godz. 10.00 do godz. 
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13.00. Z kolei 12 lipca br. odbędzie się tzw. Piknik na Florydzie. W dniach 10-21 lipca będą 

się odbywać zajęcia w bibliotece w Łubnianach w godzinach od 12.00 do 15.00.  

Na zakończenie odbywać się będą zajęcia w bibliotece w Brynicy w dniach od 31.07 do 25.08 

od godziny 10.00 do godziny 13.00. P. K. Pech dodała, że planowana jest jeszcze jedna 

wycieczka podsumowująca wakacje 2017. P. A. Baziuk zapytał o kwestie organizacyjne 

związane z Rajdem Szlakiem Rud Żelaza. W związku z powyższym p. K. Czech przekazał 

szczegółowe informacje w kwestii organizacji przedmiotowego rajdu. Następnie p. N. Dreier 

zaznaczył, iż na wcześniejszych spotkaniach, w których uczestniczył także p. K. Czech, 

zadeklarował się on w kwestii udostępnienia zbiorczej informacji nt. planowanych imprez  

w gminie Łubniany. Dyrektor ŁOK odpowiedział, iż otrzymał jedynie informacje od p. A. 

Baziuk nt. planowanych imprez w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej. Niestety 

pozostałe jednostki oraz sołectwa nie przekazały powyższych informacji. P. E. Kozik – 

Mikołaszek podkreśliła, iż w zeszłym roku nałożyły się na siebie terminowo trzy imprezy 

plenerowe, dlatego poprzez ten harmonogram można by uniknąć takich sytuacji. Głos zabrała 

p. W. Palt informując, iż letni wypoczynek w Publicznej Szkole Podstawowej rozpocznie się 

zaraz po zakończeniu roku szkolnego w dwóch turnusach tj. 26 czerwca – 30 czerwca oraz 3 

lipca – 7 lipca br. Łącznie zapisało się 45 osób z czego zostaną utworzone 3 grupy dzieci.  

W ramach letnich  półkolonii odbywać się będą zajęcia od godziny 9.00 do godziny 15.00  

w ramach, których odbędą się spacery oraz wycieczki do Wrocławia, Tarnowskich Gór  

oraz do Opola. Dodała, że  półkolonia cieszy się dużym zainteresowaniem każdego roku. 

Koszty wypoczynku na dwa tygodnie wyniosą 250,00 zł. P. A. Baziuk dodał, iż układ zajęć 

organizowanych w ramach półkolonii letnich w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej 

przedstawia się podobnie jak w szkole w Łubnianach, zmieniają się jedynie terminy tego 

wypoczynku: od 3 lipca br. do 7 lipca oraz od 10 lipca do 14 lipca w ramach których 

zaplanowano wycieczkę do Wrocławia, Jarnołtówka, Opola oraz na rolkowisko w Opolu. 

Poinformował, iż prawdopodobnie odbędzie się jeszcze jedna wycieczka, która na razie jest 

pod znakiem zapytania. Głos zabrał p. P. Ryniak stwierdził, iż w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Luboszycach także będą organizowane letnie półkolonie dla dzieci w terminie 

od 24 lipca do 11 sierpnia br. Z kolei p. E. Syrytczyk dopowiedziała, że gimnazjaliści 

organizują sobie wypoczynek we własnym zakresie, gdyż nie są zainteresowani 

uczestniczeniem w zorganizowanym wypoczynku. Informację tą pozyskano poprzez 

przeprowadzone badanie ankietowe, gdzie tylko 2 uczniów wykazało chęć uczestnictwa  

w zorganizowanym wypoczynku. 
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Ad 2) W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała p. W. Palt informując zebranych, iż w szkole 

w Łubnianach świetlica jest dostępna w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 12.50 – 16.30. Liczebność 

grup jest rotacyjna ze względu na zajęcia pozalekcyjne, na które uczniowie licznie uczęszczają. 

Zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Są to zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne 

oraz wiele innych.. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jełowej stwierdził, iż wszystkie świetlice 

szkolne w gminie Łubniany działają prawie tak samo, zmieniają się jedynie godziny ich 

działalności oraz proponowane zajęcia pozalekcyjne. W Publicznej Szkole Podstawowej  

w Jełowej świetlica dostępna jest w godzinach 7.00-9.30 oraz 13.30-16.30, łącznie jest to 30 

godzin świetlicy. Podkreślono, iż dyrektorzy we wszystkich kwestiach się konsultują. P. E. 

Syrytczyk dodała, że świetlica w Publicznym Gimnazjum w Biadaczu funkcjonuje w godzinach 

7.45-8.45 oraz 15.30-16.30 i jest to opieka na dziećmi dowożonymi do szkoły. W tym czasie 

uczniowie przygotowują się do zajęć na następny dzień oraz odrabiają prace domowe.  

(Z posiedzenia wyszła p. E. Kozik – Mikołaszek – jest 4 radnych). P. E. Syrytczyk podkreśliła, 

iż uczniowie gimnazjum bardzo angażują się w prace w ramach wolontariatu. Są to prace  

na rzecz sołectw, przedszkoli, parafii oraz wyjazdy w celu sprawowania opieki w hospicjum. 

Dopowiedziała, że wolontariat jest dodatkowo punktowany na świadectwie ukończenia szkoły, 

mimo to należy doceniać to zaangażowanie uczniów. Ponadto przedstawiła szereg zajęć 

pozalekcyjnych, w których uczniowie bardzo licznie uczestniczą: m. in. w zajęciach 

sportowych, teatralno – filmowych itp. P. J. Tront poinformowała, także że w szkole w Brynicy 

działa jedna grupa świetlicowa w godzinach 12.30-16.30. Opieka sprawowana w godzinach 

6.45-8.00 nie wliczana w godziny świetlicowe, gdyż jest traktowana jako opieka przedlekcyjna. 

Dodała, iż zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w podobnych tematach jak w innych szkołach. 

Następnie głos zabrał p. P. Ryniak informując, iż świetlica w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Luboszycach funkcjonuje w godzinach 6.45-16.30, a zajęcia także prowadzone są  

w podobnym charakterze jak w innych szkołach. P. N. Dreier zwrócił uwagę, iż wszystkie 

szkoły uczestniczą w projekcie unijnym Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki. 

Ad 3) P. W. Palt poinformowała, iż odbył się festyn szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Łubnianach pod nazwą „Lokalna akcja sportowa”. Przedstawiła szczegółowe informacje nt. 

zorganizowanego festynu oraz liczby osób w nim uczestniczących (350-400 uczestników). 

Dyrektor PSP w Łubnianach podkreśliła, że uczniowie bardzo licznie uczestniczą w różnego 

rodzaju konkursach, zawodach sportowych, rajdach czy przeglądach, gdzie zajmują wysokie 

miejsca. Ponadto od miesiąca stycznia do miesiąca listopada prowadzone są zajęcia 



4 
 

pozalekcyjne tzw. SKS-y, które także cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.  

Zorganizowane były także darmowe wyjazdy na lodowisko z uczniami, które zainicjowane 

zostały przez LZS. Ponadto w ramach wspólnego projektu z placówką w Brynicy 

zorganizowano także wyjazdy na lodowisko oraz na basen. Szkoła także uczestniczyła w 

projekcie pod nazwą cybernauci. P. P. Ryniak dodał, iż także w szkole w Luboszycach 

planowany jest festyn, na którym będzie loteria fantowa, konkurencje sportowe oraz 

poczęstunek. Z kolei w dniu 1 czerwca odbędzie się dzień sportu w ramach dnia dziecka. 

Ponadto szkoła uczestniczy także w różnych projektach i zajęciach, konkursach czy też 

turniejach, gdzie uczniowie zdobywają liczne nagrody. P. A. Baziuk dodał, iż w szkole w 

Jełowej festyn planowany jest w miesiącu wrześniu. Podkreślił, iż także uczniowie  z PSP w 

Jełowej licznie uczestniczą we wszelkiego rodzaju turniejach, konkursach i projektach. 

Stwierdził także, że jeżeli jest tylko możliwość wspólnego udziału szkół w projektach czy 

wyjazdach to transport organizowany jest wspólnie. P. J. Tront dopowiedziała, że najlepszym 

momentem na przedstawienie osiągnieć uczniów z ubiegłego roku szkolnego, to miesiąc 

październik, gdzie podsumowuje się ubiegły rok szkolny. Dodała, iż uczniowie licznie 

uczestniczą w konkursach sportowych, plastycznych, recytatorskich itp. Szkoła stara się jak już 

wspomniał p. A. Baziuk współpracować z innymi placówkami w ramach wspólnych projektów. 

P. E. Syrytczyk podkreśliła, iż wszystkie konkursy, w których biorą udział gimnazjaliści 

kierowani przez p. G. Dworakowską zdobywają wysokie nagrody (Śląskie Beranie, Śląskie 

Śpiewanie). Ponadto  uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych, gdzie także 

zdobywają liczne sukcesy. 

Ad 4) W tym punkcie p. N. Dreier zwrócił uwagę zebranych na platformę edukacyjną Edunet, 

która jest doskonałą alternatywą na ciekawy sposób nauki. Dopowiedział, iż jedynym 

problemem są koszty zakupu danej platformy, gdzie niestety rodzice nie mogą uiszczać opłat. 

Głos zabrała p. J. Tront podkreślając, iż wykupiła ten program dla uczniów na dwa miesiące  

w okresie letnim w ramach wypracowanych środków szkolnych. Dopowiedziała, że uczniowie 

są zainteresowani inną formą nauki, dlatego udostępnienie tej platformy pod koniec roku 

szkolnego jest idealnym rozwiązaniem przyswajania wiedzy, kiedy dzieci są już zmęczone  

po całym roku szkolnym. P. E. Syrytczyk dodała, iż można by udostępnić ta platformę 

wszystkim jednostkom szkolnym, co wiązałoby się z niższymi kosztami za jej uruchomienie. 

(Z posiedzenia wyszedł p. K. Pietrek – jest 2 radnych). Podziękowano także w imieniu 

wszystkich szkół Wójtowi Gminy Łubniany za otrzymywane wsparcie finansowe przy 
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organizacji wyjazdów na basen. Z kolei p. N. Dreier przekazał zaproszenia na III edycję 

konkursu „Wiedzy o gminie Łubniany”. 

Wobec wyczerpania porządku obrad p. N. Dreier, Przewodniczący Komisji Oświatowej  

o godzinie 15.40 zakończył obrady Komisji. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności, 

Nr 2 – Porządek obrad, 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

 

Norbert Dreier 

 

 


