
 

 

Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 
Rady Miejskiej w Łodzi 
 
DPr-BRM-II.0012.20.2.2021 

Protokół nr 2/IV/2021 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 28 kwietnia 2021 r.  
 

posiedzenie on-line 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   11 radnych  
 
nieobecnych  -   1  
         
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Lista obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia 

2. Przyjęcie protokołu nr 1/I/21 posiedzenia Komisji z dnia 21 kwietnia 2021 r.    

3. Prezentacja Sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020” 

za rok 2020 – druk nr 96/2021. 

4. Prezentacja „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023” – druk nr 15/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
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Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji  przedstawił porządek obrad. Następnie poinformował, że wpłynął 

wniosek formalny radnego p. Tomasza Anielaka o przyjęcie apelu dotyczącego wycofania się 

Prezydent Miasta z redukcji etatów niepedagogicznych w szkołach i placówkach 

oświatowych w Łodzi. Zdaniem Przewodniczącego p. Krzysztofa Makowskiego Doraźna 

Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży nie jest Komisją właściwą do przyjmowania 

powyższego wniosku. Wniosek był już rozpatrywany  na posiedzeniu Komisji Edukacji. Poza 

tym trwają negocjacje pomiędzy miastem a stroną związkową i do czasu rozstrzygnięć 

Przewodniczący stwierdził, że nie chciałby zaogniać sporu. Zgłosił kontrwniosek o 

niewprowadzanie tego wniosku – apelu do porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji  zaproponował głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku 

obrad wniosku zgłoszonego przez p. Anielaka 

Wynik głosowania: „za” – 1 głos, „przeciw” – 8 głosów „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 
 
Wniosek radnego nie uzyskał większości. 

Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie dotyczące przyjęcia porządku obrad 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 1 głos „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 1/I/21 posiedzenia Komisji z dnia 21 kwietnia 2021 r.    

 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poinformował, że protokół został 

udostępniony w aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 1/IV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół  

 

 
Ad pkt 3 - Prezentacja Sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny  

w Łodzi na lata 2018-2020” za rok 2020 – druk nr 96/2021. 
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Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

p. Elżbieta Jaszczak. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

 Faza pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zwrócił uwagę na mniejsze kwoty 

wydatków w 2020 r. na realizację zadań w porównaniu z 2018 i 2019 r. Zapytał także o inne 

źródła finansowania niż środki miejskie. 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: Są to 

granty. Jednostki miejskie nie tylko organizacje pozarządowe  korzystają z różnych grantów. 

Były również ogłaszane konkursy przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

 z różnym czasem trwania realizacji danego programu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał przez kogo są realizowane 

działania w zakresie Programu wspierania rodziny. Chodzi w szczególności o cel nr 2 .Czy 

jest on realizowany tylko przez miasto? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 

Program jest realizowany przez jednostki miejskie i organizacje pozarządowe. Realizatorami 

celu 2 jest zarówno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Edukacji, Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej oraz organizacje pozarządowe.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Katarzyna Wachowska poprosiła o przesłanie prezentacji 

do członków Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zauważył w 2020 r. spadek liczby 

wydawanych posiłków dla dzieci i zapytał czy były podejmowane próby dotarcia do domów 

dzieci, które korzystały z dopłat za posiłki? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak:  

W ramach współpracy miasta z Wydziałem Edukacji ustalaliśmy plan i zabezpieczaliśmy te 

dzieci ze środowisk gdzie są problemy opiekuńczo-wychowawcze. Nie każdy rodzic chciał 

korzystać z takich możliwości. Były też rodziny nakłaniane przez pracowników socjalnych. 
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Pandemia wytworzyła takie sytuacje, że te posiłki były gotowane w przedszkolach. Na 

przykład były otwarte żłobki i przedszkola i na przykład dane przedszkole było zamknięte z 

powodu kwarantanny pracowników i trzeba było trochę dalej jechać po posiłek. Niektórzy 

rodzice twierdzili, że nie są zainteresowani a my staraliśmy się poprzez pracowników 

socjalnych żeby te posiłki były zabezpieczone dla tych dzieci. Jeżeli nie gotowały szkoły to 

gotowały przedszkola. Bardzo dziękuję Wydziałowi za wsparcie. Nie mogliśmy tego 

rozwozić ponieważ prowadzimy też akcję rozwożenia posiłków do domu dla seniorów. 

Dziennie rozwozimy około 300 obiadów dla seniorów do miejsca zamieszkania i nie byliśmy 

już w stanie udźwignąć rodziców. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski: My 

zabezpieczyliśmy w tym obszarze specjalne pojemniki na żywność dla dzieci. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał o dodatek do zasiłku rodzinnego  

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który w 2020 r. był wyższy niż w roku 2018 czy 2019 

r.? Czy to wynika z dodatkowych środków? 

 

Zastępca Dyrektora Centrum Świadczeń Rodzinnych p. Katarzyna Ciepłucha-

Malanowska:  To nie były dodatkowe środki. Środki mieliśmy podobne. To jest świadczenie, 

które przysługuje ustawowo. W 2020 r. zmieniły się zasady przyznawania  środków, weszła 

zasada złotówka za złotówkę i to powiększyło liczbę świadczeń. Jedno świadczenie, jeżeli 

jest złotówka za złotówkę czyli dochód przekracza jakąś kwotę więc my wyrównujemy do 

wysokości przysługującego świadczenia w zależności od wysokości dochodu. Wtedy ten 

jeden dodatek w wysokości na przykład 100 zł on jest dzielony na sześć świadczeń. Liczba 

dzieci jest bardzo podobna ale danemu dziecku mogło być wypłacone sześć świadczeń w 

wysokości na przykład 10,50 zł. Takie są warunki ustawowe, że my wtedy musimy to 

jednorazowe świadczenie podzielić na kilka miesięcy w przeliczeniu złotówka za złotówkę. 

Maksymalna wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosi 150 zł a przy złotówce za 

złotówkę ten dodatek jest niższy dlatego, że dochód rodziny jest na tyle wysoki, że ten 

dodatek musimy pomniejszyć o nadwyżkę kryterium dochodowego. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zwrócił uwagę że w 2020 r. ze 

specjalistycznego poradnictwa  dla osób z problemem alkoholowym  skorzystało dużo więcej 

osób niż w 2019 r.  
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Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

 p. Alicja Groblewska: Trudno stwierdzić, czy wzrosło spożycie alkoholu w 2020 r. ale na 

pewno większej liczbie osób została udzielona pomoc. Pomimo pandemii działania były 

podejmowane. Organizowane były spotkania on-line. Zainteresowani mogli zgłaszać się 

zarówno do placówek jak i do organizacji pozarządowych. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: Jak wyglądała sytuacja 

dotycząca przemocy w rodzinie w okresie pandemii i opieka nad rodzinami zagrożonymi w 

tym czasie? 

 

Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

 p. Alicja Groblewska: Jeśli chodzi o ilość wydanych niebieskich kart była ona bardzo 

podobna do ilości wydanych w poprzednich latach. Trudno mówić o zwiększeniu przemocy 

 w rodzinie ale można sądzić, że prawdopodobnie ta przemoc się zwiększyła.  

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak 

Mieliśmy kontakty z tymi rodzinami ale nie były one fizycznie tak częste jak  przed 

pandemią. Pracownicy socjalni zostali zobowiązani na bieżąco monitorować te środowiska. 

Podtrzymywali kontakt z kuratorami, pedagogami szkolnymi, pracownikami placówek 

oświatowych. Reagowali na każde zgłoszenie także na zgłoszenia anonimowe.  

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski: To, że dzieci 

nie chodziły do szkół w czasie pandemii spowodowało, że zarówno MOPS jak i pedagodzy 

szkolni stracili kontakt z niektórymi rodzinami. Podjęliśmy też działania dostarczania sprzętu 

informatycznego dla dzieci umożliwiającego udział w lekcjach zdalnych.  

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi p. Agata Kobylińska: W Centrum Praw Kobiet 

odnotowano zwiększoną liczbę zgłoszeń dotyczących przemocy. Ogromne podziękowania dla 

Wydziału Zdrowia gdzie w ramach art. 19 a w trybie pozakonkursowym Centrum złożyło 

wniosek o dodatkowe fundusze. Badania przeprowadzone przez Fundację Dajmy Dzieciom 

Siłę  określiło jednoznacznie, że 27% dzieci i młodzieży doświadczyło przemocy w czasie 

pandemii, 11% doświadczyło przemocy ze strony osoby bliskiej, dorosłej, 10% doświadczyło 

wykorzystania seksualnego 1 dziecko na 11 nie ma osoby zaufanej, która mogłaby być dla 
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niego wsparciem. Najnowsze badania przeprowadzone przez Wydział Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego podczas pandemii stwierdzają, że większość dzieci miała 

nasilenie leków i depresji. 29 maja dzieci wrócą do szkół i my musimy zadbać o to, aby 

przywrócenie nauki stacjonarnej nie wiązało się ze stresem  dla uczniów.   

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski: 

Chciałbym tylko rozszerzyć wypowiedź p. Dyrektora Kaczorowskiego – prawie 340 

komputerów, prawie 200 od sponsorów zostało przekazanych dzieciom do nauki zdalnej. 

Obserwuje się też znaczący wzrost umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zwrócił uwagę na wzrost wydanych 

niebieskich kart w rodzinach z nieletnimi dziećmi  z 386 w 2019 r. na 493 w 2020 r.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak: Jak forma pomocy jest przewidziana 

dla matek, ofiar przemocy domowej, które muszą opuścić dom? Jak wygląda sprawa  

z przyznaniem kuratora danej rodzinie? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 

Przepisy prawa zmieniły się w ten sposób, że ofiara przemocy nie musi opuszczać 

mieszkania. To sprawca przemocy ma je opuścić. W Łodzi przy ul. Niciarnianej znajduje się 

hostel dla sprawców przemocy, których może tam dowieźć Straż Miejska lub Policja. Są 

sytuacje kiedy kobiety decydują się opuścić z dziećmi taką placówkę i na terenie miasta jest 

Ośrodek Wsparcia dla Rodzin, Ofiar Przemocy przy ul. Franciszkańskiej 85. Ośrodek 

dysponuje  24 miejscami. Ośrodek zapewnia całodobowa opiekę, wsparcie socjalne, 

pracownicy asystują też przy sprawach sądowych. Na terenie miasta znajduje się również 

Dom Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego z całodobową opiekę. Dom dysponuje 60 

miejscami. Dodatkowo są również schroniska dla kobiet. O tym, czy  dana rodzina ma mieć 

nadzór kuratora decyduje sąd i wydaje w tej sprawie postanowienia. My nie dostajemy od 

kuratorów sprawozdań. Jeżeli dana osoba jest pod naszą opieką , pracownicy socjalni czy 

kurator mają obowiązek współpracować.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak: czy pracownicy MOPS posiadają listę 

placówek do których mogą zgłaszać się ofiary przemocy? 
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Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: tak. 

Pracownik socjalny nawet ustala z pracownikiem danej placówki przyjęcie danej osoby . 

Radna p. Małgorzata Bartosiak zapytała: iloma miejscami w tej chwili dysponują placówki 

przeznaczone dla ofiar przemocy? 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski Codziennie 

rano sporządzany jest raport dotyczący wolnych miejsc w placówkach wsparcia, który jest 

wysyłany do Policji i Straży Miejskiej Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa. 

 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: Z tego co się orientuję placówki mają określony limit 

czasowy przebywania danej osoby. W związku z tym co dzieje się po tym czasie? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak:  

W Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego na dzisiaj mamy jedno wolne miejsce  

i dziewięć miejsc w placówce przy ul. Franciszkańskiej.  Limit czasowy jest do 18 miesięcy 

 i istnieje możliwość przedłużenia tego limitu.  

 

Przewodniczący Komisji  podziękował za przygotowaną prezentację i pracę jaka została 

wykonana  dla rodzin w czasie pandemii. 

 

Ad pkt 4 -Prezentacja „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023” – 

druk nr 15/2021. 

Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

p. Elżbieta Jaszczak. Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 Faza pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: Czy były próby namawiania do  

podejmowania nauki w kierunku konkretnego zawodu? Niektórzy deklarują chęć podjęcia 

pracy a jak jest możliwość szkoleń to rezygnuje. 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: Są 

takie sytuacje. Mamy grupę podopiecznych, którzy długotrwale korzystają z form wsparcia. 
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Staramy się, żeby te osoby były szczególnie uwzględniane. Zdarza się, że osoby natychmiast 

przynoszą zaświadczenia lekarskie lub tłumaczą , że dzieci są za małe.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski:  Czytałem opracowanie z którego 

wynikało, że powstaje zawód bezrobotny. Są rodziny, które z założenia nie będą podejmować 

pracy i nauczyły się żyć z zasiłku. Czy Państwo obserwujecie taki trend? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak:  

W Łodzi takie badania nie były prowadzone. Są rodziny, które po 1990 r. nie podjęły pracy. 

Rynek pracy przed pandemią był rynkiem pracownika. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski:  Jakiś czas 

temu prowadzone były w Łodzi badania nad biedą, które wyraźnie wskazywały  na biedę 

pokoleniową. Mamy grupę osób, które od wielu lat nie mają chęci podjęcia pracy, żyją 

 z systemu, który umożliwia im niezłe funkcjonowanie. Pomimo kierowania na kursy 

zawodowe bardzo często te osoby nie kończą ich.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski:  Czy w opracowaniu na kolejne lata nie 

warto byłoby uwzględnić kwestie możliwe do zwiększenia chorób, zachowań depresyjnych  

u rodzin, prób samobójczych u dzieci. 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak:  

mamy w tych środowiskach asystentów rodziny, mamy możliwość skorzystania ze 

specjalistycznego poradnictwa. W każdym wydziale pracy środowiskowej jest psycholog i 

pedagog, którzy są zatrudnieni przez MOPS w celu udzielania tym rodzinom wsparcia. My 

jako miasto zlecamy organizacjom pozarządowym realizację tego zadania. W takim 

kontekście wspieramy te rodziny. Jeżeli chodzi o leczenie depresji widziałabym na takiej 

zasadzie, że osoby, które pracują z tą rodziną  i widzą niepokojące zachowanie podejmują 

działania i kontaktują z psychologiem czy psychiatrą.  Często asystenci rodziny zgłaszają 

problem z odległymi terminami wizyt do specjalistów, niekiedy do 8 miesięcy. 

 

Radna p. Antonina Majchrzak:  Polskie realia dotyczące pomocy psychiatrycznej są 

tragiczne. Wizyta psychiatryczna w ramach NFZ i podjęcie terapii jest prawie niemożliwe 
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  i niekiedy czas oczekiwania wynosi do 1,5 roku. Czy w tej chwili w szkołach są zatrudniani 

psycholodzy czy pedagodzy szkolni: 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: w każdej placówce jest 

na etacie pedagog. W niektórych jest także psycholog na część etatu, bywają palcówki gdzie 

psycholog pełni dyżury. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski: Program jest 

otwarty, możemy pomagać i wspierać inne instytucje a  jeśli pojawią się środki w ramach 

środków unijnych możemy aplikować jako miasto. 

 

Radna p. Antonina Majchrzak: skupiliśmy się na wyleczeniu skutków powrotu dzieci do 

szkół a wydaje się równie istotna prewencja i zastanowienie się, co możemy zrobić teraz, 

żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom  powrotu dzieci do szkół po nauce zdalnej. Może 

warto uświadomić nauczycieli, jakim stresem dla dzieci jest powrót do szkół. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zwrócił uwagę, że stres związany  

z powrotem dzieci i młodzieży do szkół dotyczy także nauczycieli i rodziców.  

 

P.o. Kierownika Oddziału Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz: Zapowiedź 

nauczycieli w stosunku do uczniów, że będą sprawdzać poziom edukacji po powrocie do 

nauki stacjonarnej   są to wytyczne Ministra Edukacji Narodowej. Kompetencją kuratorium i 

rządu jest realizowanie programów, nauczyciele powtarzają to co dostają w zaleceniach 

związanych z pracą pedagogiczną i wychowawczą co nie oznacza, że my jako miasto nie 

możemy realizować dodatkowych zajęć, pomysłów, po to żeby wspierać rodziców, 

nauczycieli 

 i uczniów.  

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta p. Agata Kobylińska: Wczoraj otrzymałam e-maila czy 

jako Pełnomocnik mogłabym wystąpić z odezwą do nauczycieli o dobre traktowanie uczniów 

po powrocie do szkoły, stworzyć jakiś kodeks postępowania. Jestem w bliskim kontakcie 

 z radną z Warszawy, gdzie ruszył cykl bezpłatnych, otwartych spotkań dla rodziców na temat 

depresji. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Katarzyna Wachowska stwierdziła, że bardzo ważne jest 

też  uświadamianie rodziców, w jaki sposób reagować i jak rozmawiać z dziećmi. Rodzice 

często zgłaszają problemy i mam pytanie gdzie mogą się zgłosić po pomoc? 

 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak:  

W MOPS mamy zatrudnionych sześć osób na etacie psychologa i pedagoga, którzy 

 w środowisku świadczą takie usługi.  

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: Mamy sieć poradni 

część z nich to są poradnie rejonowe obsługujące szkoły podstawowe. Jest też jedna poradnia 

dla młodzieży.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Czy w Łodzi są planowane 

bezpłatne warsztaty on-line dla rodziców? 

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: Jeżeli 

chodzi o MOPS, nasi psycholodzy wchodzą w środowiska. 

 

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta p. Agata Kobylińska: bardzo bym chciała, żeby w Łodzi 

takie warsztaty zostały zorganizowane. Ja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją  

zorganizowałam spotkanie ze znaną psycholog p. Zawadzką. Warsztaty w Warszawie o 

których wspominałam ruszyły wczoraj. Mogę przesłać informacje.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Wielu psychologów i pedagogów 

mówi, że ostatni rok nauki dla dzieci jest rokiem straconym, po wieloma względami  

w szczególności chodzi o edukację ale i  budowanie relacji miedzy dziećmi. Czy my jako 

miasto mamy kompleksowy pomysł na poradzenie sobie z ta sytuacją, na pewno dzieci  mają 

zaległości w nauce i czy są planowane zajęcia wyrównawcze? 

 

Przewodniczący Komisji : stwierdził, ze zarys działań najwcześniej zostanie przedstawiony 

za dwa tygodnie.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska zapytał: Czy jeśli chodzi o godziny 

wyrównawcze to musimy kierować się wytycznymi Ministerstwa czy sami możemy takie 

zajęcia prowadzić? 

 

P.o. Kierownika Oddziału Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz: To jest sprawa 

dosyć skomplikowana. My możemy oczywiście płacić dodatkowe pieniądze nauczycielom za 

to, że będą dodatkowo pracować ale najpierw musimy te pieniądze zdobyć. Wszystkie 

zajęcia, które realizowane są dodatkowo muszą mieć pozytywną akceptację Rady Rodziców i 

Rady Pedagogicznej. Aby wprowadzić taki system dodatkowych zajęć, bez względu na to, 

czy są to zajęcia edukacyjne czy zajęcia o charakterze psycho-społecznym to taką pozytywną 

opinię mieć musimy. Zgodnie z prawem oświatowym powinny być one wpisane w program. 

 

Ad pkt 5 -  Sprawy wniesione i wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 19 maja 

br. i będzie poświęcone ocenie wykonania budżetu miasta za 2020 rok.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
 
Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 
 
 

 

 


