
DPr-BRM-II.0012.2.12.2020                 Protokół Nr 37/VIII/2020 
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 25 sierpnia  2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

nieobecnych   -  2 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 36/VII/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2020 rok – druk nr 197/2020. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 198/2020. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 
porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 189/2020. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Łodzi na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 200/2020. 

6. Informacja Wydziału Edukacji nt. naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2020/2021. 

7. Informacja Wydziału Edukacji nt. funkcjonowania przedszkoli miejskich od 1 września 2020 r. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Poinformował, że do druków 197/2020 i 198/2020 zostały dostarczone autopoprawki i proponuje, aby 
zostały uwzględnione podczas referowania. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 36/VII/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został udostępniony 
w aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do jego zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 36/VII/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół 36/VII/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 197/2020. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska przedstawiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 197/2020 wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 197/2020 wraz z autopoprawką. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 198/2020. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska przedstawiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 – druk nr 198/2020 
z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 198/2020 
z autopoprawką. 
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Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 189/2020. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 189/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 189/2020. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Mieście Łodzi na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 200/2020. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 200/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 200/2020. 

 

Ad pkt 6. Informacja Wydziału Edukacji nt. naboru d o szkół ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2020/2021. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  poinformowała: dopiero 21 lipca, kiedy 
absolwenci szkół podstawowych otrzymali informację o wyniku egzaminu ósmoklasisty mieli bardzo 
krótki czas (od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15:00), aby złożyć zaświadczenie o wyniku egzaminu. 
Wszystko odbywało się elektronicznie. W nielicznych przypadkach, przy zachowaniu środków 
ostrożności, dokumenty były przekazywane bezpośrednio do szkół. Jeśli chodzi o ofertę to miasto 
przygotowało dla uczniów klas VIII szkół podstawowych 5 639 miejsc, z tego 3 017 w liceach 
ogólnokształcących, 2 128 w technikach i 494 w branżowych szkołach I stopnia. W szkołach 
zawodowych, w tym roku również pojawiły się dwa nowe kierunki, był to technik rachunkowości w 
Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystyczno – Hotelarskich i technik programista w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Kolejnym krokiem po złożeniu zaświadczenia o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty w dniu 12 sierpnia to był ten moment, kiedy komisje rekrutacyjne wywiesiły 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół. I tutaj 
jeśli chodzi o wyniki związane z kandydatami zakwalifikowanymi to było ich 4 689,  
niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół było 216, ale jednocześnie w rekrutacji pozostało 404 
wolnych miejsc w różnych typach szkół i z różnych typów szkół kandydaci byli kandydatami 
niezakwalifikowanymi.  

Kolejny etap rekrutacji miał miejsce od 3 sierpnia do 18 sierpnia i było to potwierdzanie woli. Do 
szkoły do której kandydat się dostał należało dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły, 
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oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu i dopiero po dopełnieniu tych wszystkich formalności 
i tutaj na to był czas do 18 sierpnia do godz. 15:00. Następnie 19 sierpnia zostały ogłoszone listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Na dzień 19 sierpnia we wszystkich typach szkół kandydatów 
przyjętych tych z potwierdzoną wolą mieliśmy 4 566, otworzyliśmy łącznie we wszystkich typach 
szkół 179 oddziałów klas I.  

Jeśli chodzi o preferencje to najpopularniejszymi szkołami w naborze tegorocznym było XXV LO i tu 
z I preferencji było 266 chętnych na 150 miejsc, XXI LO i tu z I preferencji było 210 chętnych na 120 
miejsc, XXVI 260 chętnych na 180 miejsc. W ubiegłym roku również najpopularniejszą szkołą było 
XXV LO, porównując oczywiście nabór po szkole podstawowej. Jeśli chodzi o progi punktowe były 
one porównywalne z progami ubiegłorocznymi. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ile w sumie otworzono więcej oddziałów 
w liceach ogólnokształcących po pierwszym naborze? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w porównaniu do oferty, w liceach 
ogólnokształcących, otworzono jeden oddział więcej. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: a ile było w ofercie? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : 103 oddziały. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy mamy informację w jakim zakresie łódzkie 
szkoły służą mieszkańcom ościennych gmin i powiatów? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : na tym etapie niestety nie, dlatego że nie mamy 
bazy danych związanych z miejscem zamieszkania uczniów. Myślę, że z uwagi na sytuację związaną z 
pandemią szkoły przygotowujące się do rozpoczęcia roku szkolnego będą sprawdzały i przekazywały 
wiedzę jeśli chodzi o uczniów zwłaszcza z tzw. czerwonych stref, ponieważ dla szkół 
ponadpodstawowych to nie są szkoły rejonowe i tutaj dziecko, które chce się dostać do szkoły spełnia 
kryteria, dostaje się do tej szkoły, jest uczniem danej szkoły. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: gdyby przyszło procentowo określić liczbę dzieci 
zakwalifikowanych do szkół ogólnokształcących i zawodowych, to jak to w roku 2020/2021 się 
prezentuje? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie pamiętam w tej chwili jakie to są procenty, 
ale jak patrzyłam na liczby uczniów to one są bardzo zbliżone rok do roku, z tym że porównujemy 
uczniów przy naborze ubiegłorocznym ze szkół podstawowych. Tam była różnica chyba 2 – 3 
uczniów jeśli chodzi o szkoły branżowe. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: a jaki odsetek uczniów poszedł do liceów 
ogólnokształcących? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : z uczniów zakwalifikowanych, bo nie mam 
danych potwierdzających, do liceów ogólnokształcących zakwalifikowało się 2 899 uczniów, do 
techników 1573, do branżowych 217. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: gdyby nam 
pani mogła takie porównanie zrobić jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, czy w tym roku ten nabór 
do szkół branżowych do techników był większy w porównaniu z poprzednim rokiem czy nie? Czy 
była ciekawsza oferta, większe zainteresowanie uczniów? No bo cały czas mówimy o rozwoju 
szkolnictwa zawodowego i jak to się przełożyło jeśli chodzi o nabór.  
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ja nie mam szczegółowych danych 
dotyczących pojedynczych osób, natomiast z tego co pamiętam na dużych liczbach to ten nabór jest 
bardzo porównywalny, porównując uczniów po szkole podstawowej. Nie patrząc na cały nabór bo był 
podwójny rocznik. Ja oczywiście przygotuję takie dane szczegółowe z konkretnymi liczbami, ale jest 
ten nabór bardzo porównywalny. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: a czy 
mogłaby pani nam powiedzieć jakie technika, szkoły branżowe cieszyły się największą popularnością? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o technika to tutaj największym 
zainteresowaniem cieszyło się Technikum nr 10, 9 i 12. Natomiast szkoły branżowe to w zależności 
od typów zawodów więc tutaj trudno mówić która szkoła branżowa cieszyła się największym 
zainteresowaniem.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: a jakie 
zawody były najbardziej popularne wśród młodzieży? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w technikach wszystkie zawody informatyczne, 
mechatroniczne, one od lat cieszą się największym zainteresowaniem. Natomiast w szkołach 
branżowych dosyć dużą popularnością cieszą się mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: mówiła 
pani, że w technikach utworzono taki kierunek jak rachunkowość i programista. Czy te nowe kierunki 
cieszyły się większym zainteresowaniem wśród młodzieży? Czy to był strzał w dziesiątkę, utworzenie 
tych kierunków, czy nie? Otwierając te kierunki powinniśmy robić taką analizę. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : kierunki techniczne to jest taki średni poziom 
naborowy, z uwagi na to, że jest to jest zupełnie nowy kierunek i na to tez zwracali uwagę dyrektorzy 
szkół zwłaszcza zawodowych, ponieważ w tym roku bardzo była również ograniczona promocja tych 
nowych zawodów. Nie odbyły się targi edukacyjne. Nie było dni otwartych w szkołach, kontakt 
bezpośredni miedzy uczniami był utrudniony więc zainteresowanie tymi nowymi zawodami było na 
średnim poziomie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: a ile osób 
chciało do tych klas rachunkowości czy programista iść? I czy wypełniła się liczebność danych klas? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o technika rachunkowości tutaj jest 
klasa z językiem angielskim i niemieckim i próg punktowy uzyskało 12 kandydatów. I klasa jest 
otwarta, dlatego że jest to klasa dwuzawodowa. Jeśli chodzi o klasę o profilu programista to tu mamy 
28 kandydatów, pełna klasa. 

Radny p. Kamil Jeziorski: te wszystkie dane niewątpliwie są w kręgu zainteresowania Komisji 
Edukacji, ja mam taką prośbę, bo pani dyrektor nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, 
które jej zadajemy, ja nie pytam dlaczego, być może ma dużo innej pracy, za kilka dni początek roku i 
panie przewodniczący mam taką prośbę, może byśmy na początek października wrócili do tego, 
będzie pani dyrektor miała więcej danych. Bo to dla mnie też ważne zawodowo jakie szkoły wybierają 
młodzi ludzie i jak oni się potem odnajdują na rynku pracy. Jakby pan był uprzejmy poprosić panią 
dyrektor raz w tej sprawie to wtedy otrzymalibyśmy pełne dane. Bo dzisiaj pani dyrektor na większość 
pytań nie jest w stanie odpowiedzieć. To taka moja sugestia. I pytanie do pani dyrektor, bo pan 
powiedział, że pani dyrektor była na komisji wspólnej rządu i samorządu, taka komisja odbywa się 
jutro i takiej telekonferencji dzisiaj nie mogło być. Więc chciałem zapytać: to gdzie była pani dyrektor 
bo się spóźniła na Komisje? Bo na komisji rządu i samorządu na pewno nie była, bo takiej nie było, bo 
jutro jest posiedzenie. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, że pomysł, aby do tematu wrócić jest o 
tyle zasadny, że chciałbym abyśmy na posiedzeniu Komisji nałożyli na siebie trzy mapy dotyczące 
edukacji. Raz nabór, bo tu zawarty jest trzon kolejnych następstw jakie w edukacji przez cztery bądź 
pięć lat (w zależności od typu szkoły) mamy na kolejne lata. Na tą mapę dot. rekrutacji nałożylibyśmy 
wyniki matur, bowiem nie jest żadną tajemnicą, że te wyniki w tym roku były poniżej średniej 
krajowej w Łodzi i województwie, a następnie żebyśmy nałożyli to co kiedyś publicznie dziennikarze 
mi wypominali – ranking łódzkich szkół, bo jeśli my będziemy starali się zapewnić (to jest taka moja 
wersja uzupełniająca problem zgłoszony przez pana radnego Jeziorskiego) młodym ludziom jak 
najwięcej miejsc w liceach ogólnokształcących, a nie miejsc do podnoszenia i zdobywania wiedzy 
przydatnej w życiu, to my będziemy ciągle pikować w dół, jeśli chodzi o te elementy, które są 
wyznacznikiem jakości kształcenia. I myślę, że warto ten proces negatywny jaki obserwujemy w 
ostatnich trzech latach jeśli chodzi o poziom edukacji w mieście odwrócić. A punktem wyjścia 
niestety jest rekrutacja, bo jak możemy pozwolić na to żeby uczniowie z maksymalna ilością punktów 
szli do liceum ogólnokształcącego, a jednocześnie do tego samego liceum były przyjmowane osoby z 
ilością punktów mniejszą niż do szkół zawodowych, dlatego że ktoś nie wybrał w ogóle wariantu 
zawodowego w swoim dalszym toku postępowania. Ja wiem, że to jest zjawisko złożone i nie da się 
tego w sposób prosty, czytelny, jasny tak od razu naprawić, ale trzeba od czegoś zacząć. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : zdalnie przez łącza internetowe trwa zespół 
edukacji komisji wspólnej. Spotkanie prowadzi pani minister Machałek. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: pytania 
moje dotyczące naboru do techników i szkół branżowych wynikały z tego, że przez kilka lat 
mówiliśmy o tym, aby jednak to szkolnictwo zawodowe rozwijać u nas w Łodzi i zachęcać młodzież 
do pójścia do tych szkół. Natomiast z tego, co pani tu mówiła to 1573 osoby poszły do techników i 
tylko 217 do szkół branżowych. Oczywiście jak byśmy mieli porównanie z lat poprzednich to by też to 
nam dało jakiś obraz o ile procent jest więcej a o ile mniej, i jak nam się ta akcja dotycząca tych szkół 
udała przez te kilka lat, bo to też by było dla nas istotne. Myślę, że wiele osób tutaj, wielu radnych 
zaangażowało się właśnie w promocję szkolnictwa zawodowego. A dzisiaj tak naprawdę nie mając 
tych danych z poprzednich lat nie jesteśmy w stanie określić jakie to przyniosło efekty. I też bym 
prosiła, aby pani dyrektor przygotowała dla nas statystyki jak to było w poprzednich latach, żebyśmy 
widzieli ile procent młodzieży chętnie poszło do tych szkół, a jeżeli nie, jeżeli to jest mniej procent niż 
poprzednio, to co się stało. Wydaje mi się, że my powinniśmy takie analizy zrobić, bo to jest 
prognostyk na przyszłość, co się stało, dlaczego mniej, np. w tym roku młodzieży poszło. Oczywiście 
jest specyficzny okres, jest pandemia, ale przecież młodzież już wcześniej wybiera szkoły, wcześniej 
zaczyna się zastanawiać do jakiej szkoły pójść. Więc ma taką prośbę do pana przewodniczącego, że 
jeżeli na jedną z komisji taki punkt moglibyśmy wprowadzić dot. naboru do tych szkół i jak to się 
kształtowało w poprzednich latach. Co zrobić żeby zachęcić tych młodych ludzi aby wybrali te szkoły. 
I tak, jak pan przewodniczący mówi z najmniejszą liczbą punktów poszli do liceów, a okazuje się że 
cała akcja promocyjna nie była na tyle skuteczna, abyśmy my tych ludzi zachęcili żeby oni wybierali 
właśnie tamte szkoły. Stąd ja też pytałam się o nowe kierunki, które w tym roku powstały bo przecież 
poprzez tworzenie nowych, atrakcyjnych kierunków również możemy młodzież zachęcić. Ja już nie 
chcę tutaj dzisiaj rozwodzić się na ten temat, bo za chwile jest Komisja Kultury, a jeszcze mamy kilka 
ważnych spraw do omówienia, więc ma prośbę abyśmy jedną z komisji właśnie poświęcili temu 
zagadnieniu i analizom, bo wtedy procentowo nam wyjdzie, czy mamy wzrost czy spadek co do ilości 
uczniów w tych szkołach.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dziękuję za tę propozycje, myślę że zapisana w 
protokole z dzisiejszego posiedzenia myśl jedna i druga zostaną uwzględnione w naszych pracach. 
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Uzgodnimy tylko termin, czy na początku października, czy w połowie, myślę że do tego tematu 
wrócimy. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 7. Informacja Wydziału Edukacji nt. funkcjon owania przedszkoli miejskich 
od 1 września 2020 r. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła informację: miasto prowadzi w tej 
chwili 129 przedszkoli jako samodzielne jednostki, w tych przedszkolach zapewniamy miejsce dla 
16 149 przedszkolaków w 667 oddziałach. Dodatkowo od 1 września będą działały w Łodzi zespoły 
przedszkoli miejskich, których jest 5, 40 oddziałów i 992 miejsc. I zespoły szkolno – przedszkolne, 
których od 1 września będzie 8, 36 oddziałów i 860 miejsc. Łącznie mamy 743 oddziały, 18 001 
miejsc. Jeśli chodzi o tegoroczną rekrutację to odbywała się ona przy pomocy systemu 
elektronicznego, również cały proces był związany z sytuacją zewnętrzną sanitarną w kraju. W tym 
postepowaniu rekrutacyjnym brały udział dzieci urodzone w latach 2014 – 2017 oraz dzieci z rocznika 
2013 to były te dzieci, które na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej miały 
odroczone spełnianie obowiązku szkolnego. Terminy jeśli chodzi o rekrutację podstawową to była 
przeprowadzona w maju, w czerwcu. Jeśli chodzi o wynik tej rekrutacji to po pierwszym etapie 
rekrutacyjnym w ujęciu dzieci kontynuujących i tych, które brały udział w rekrutacji po raz pierwszy 
mieliśmy taką sytuację, że liczba przedszkolaków nieprzyjętych do przedszkola wyniosła 552, 
natomiast w przedszkolach miejskich zostało 555 wolnych miejsc. Oczywiście te wolne miejsca nie 
pokrywały się z wyborem rodziców tych przedszkolaków, które do przedszkoli nie zostały przyjęte. 
Natomiast zgodnie z przepisami gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 
przedszkolnego wszystkim przedszkolakom, które zgłoszą się podczas postępowania rekrutacyjnego. 
Wszystkim przedszkolaka, które nie zostały przyjęte w rekrutacji zostało wskazane miejsce w 
przedszkolu, które było najbliżej wskazanych przedszkoli docelowych. Nie każdy z rodziców przyjął 
propozycję Miasta. Była przeprowadzona dodatkowa rekrutacja tzw. uzupełniająca na wolne miejsca, 
które zostały po rekrutacji podstawowej plus po niepotwierdzeniu przez rodziców woli korzystania 
dzieci z przedszkoli. I w tej rekrutacji uzupełniającej liczba wolnych miejsc, która była dedykowana 
przedszkolakom to było 457 wolnych miejsc. Z przedszkolaków, które brały udział w tej rekrutacji 
uzupełniającej 260 przedszkolaków zostało zakwalifikowanych, natomiast na dzień 20 sierpnia było w 
przedszkolach wolnych jeszcze 197 miejsc. Na tę chwilę ta ilość wolnych miejsc może ulegać 
zmianie. 

Pytania i dyskusja. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: wyliczyła 
nam pani, że wolnych miejsc mamy jeszcze 457, a ja kilka dni temu przeczytałam w gazecie 
wyborczej, i bardzo mnie to zmartwiło, że 10 000 dzieci w Łodzi pozostaje bez miejsc w 
przedszkolach. Jak to się stało, że nagle media pisały, że aż dla 10 000 dzieci zabrakło miejsc w 
naszych miejskich przedszkolach? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Po 
rekrutacji uzupełniającej wolnych miejsc mieliśmy 197, ponieważ na te konkretne miejsca nabór 
odbywa się poza systemem, dlatego dzisiaj ta liczba miejsc może być inna. Natomiast mówimy o 
sytuacji kiedy nie mamy reżimu sanitarnego, przedszkola pracują normalnie i wtedy jesteśmy w stanie 
jako miasto zapewnić 18 000 przedszkolaków miejsca bo tyle miejsc mamy w miejskich 
przedszkolach. To też warto podkreślić, mamy jeden z wyższych w kraju współczynnik tzw. 
uprzedszkolnienia, tzn. że dla 80% dzieciaków, które chcą do przedszkola miasto zapewnia miejsca w 
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przedszkolu. Mówię o warunkach normalnych nie wirusowych. Natomiast na te 18 000 miejsc, które 
miasto zapewnia musimy nałożyć sytuację związaną z obostrzeniami sanitarnymi. Te obostrzenia od 
wiosny się zmieniały, mówię tutaj o wytycznych głównego inspektora sanitarnego, i ostatnia zmiana 
była 2 lipca i mówi o liczebności dzieci w grupie, że to jest 25 dzieci, czyli ta normalna zasada ile 
dzieci bez wirusa może być w grupie, mówi o metrach powierzchni, które dziecko powinno mieć do 
swojej dyspozycji, tj 2,5 metra. Stąd ta informacja, że jeżeli ten reżim zostanie utrzymany to z 18 000 
miejsc, które w normalnych miasto jest w stanie zapewnić w przedszkolach, to my szacujemy, że 
spełniając wymogi reżimowe jesteśmy w stanie zapewnić miejsca dla 8 000 dzieci. Natomiast mamy 
informację, którą przekazywał związkom samorządów tutaj mam na myśli Unię Metropolii, Związek 
Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich to jest pismo Ministra Edukacji Narodowej, ponieważ 
przedstawiciele tych związków wystąpili do pana ministra z pytaniem: co z początkiem roku 
szkolnego, głównie kładąc nacisk na organizacje pracy przedszkola, ponieważ to jest zadanie własne 
gminy, więc tutaj wytycznych szczegółowych pan minister nie będzie wydawał i pan minister w 
odpowiedzi wyraźnie pisze, że kryterium metrażu, które obecnie obowiązuje zgodnie z wytycznymi 
przeciw epidemiologicznymi głównego inspektora sanitarnego z 2 lipca dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych zostanie zniesione.  

Trwające rozmowy z panią minister dot. zniesienia obostrzeń dot. przedszkoli. Więc jeżeli zostaną 
zniesione te obostrzenia to zapewniamy jako miasto 18 000 dzieciaków miejsca w miejskich 
przedszkolach.  

Na piśmie Minister Edukacji pisze wprost: to zalecenie zostanie zniesione. Trwają w tej chwili 
rozmowy. I tak, jak powiedział pan radny Jeziorski jutro jest główne posiedzenie komisji wspólnej 
rządu i samorządu i z tego, co mamy informację będą państwo rozmawiać właśnie na temat reżimu 
dot. przedszkoli. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: czyli 
rozumiem, że na dzień dzisiejszy rodzice przedszkolaków mogą spać spokojnie? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : myślę, że tak. 

Prezes ZNP Oddział Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj: chciałam się dowiedzieć, w związku z 
informacją, że wszystkie dzieci będą przyjęte, to jeszcze tego nie wiadomo? Bo tak naprawdę pan 
minister napisał, że nie będzie obostrzeń, ale decyzji nie ma? Więc póki decyzji nie ma to obostrzenia 
są. Dyrektorzy już muszą decyzje podejmować więc w dalszym ciągu jest niepewność. Ja mam więcej 
niepewności, myślałam że będziemy mówić nie tylko o przedszkolach, ale również i szkołach, bo 
mam kilka pytań. Rozumiem, że przedszkola są bez reżimu, ale nauczyciele pracują w reżimie czy 
nie? Czy mają nosić maseczki czy nie? Czy są jakieś restrykcje w przychodzeniu do przedszkola, 
badanie temperatury i inne wytyczne? Czy są czy ich nie ma?  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w tej chwili obostrzenia są, dlatego że 
przedszkola pracują w reżimie i jest ograniczona ilość dzieci w oddziale i organizacja pracy 
przedszkola wygląda tak, jak wyglądała w czerwcu. My, rozumiem, rozmawiamy w tej chwili o 
funkcjonowaniu przedszkola od 1 września czyli od nowego roku szkolnego.  

Prezes ZNP Oddział Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj: czyli na kilka dni przed 1 września nie 
wiadomo jak będzie wyglądało od 1 września. Rozumiem, że to nie jest pani dyrektor wina tylko brak 
decyzji wyżej. Mam też szereg pytań odnośnie samych nauczycieli i pracowników. Czy są wyposażeni 
w środki ochrony osobistej? Bo obiecane 50 milionów maseczek przez pana ministra, chodzi tu o 
szkołę nie o przedszkola, ale myślę że pracownicy powinni dostać, to jest przy 4,5 miliona uczniów 10 
maseczek „na głowę”, a to jest jednorazowa maseczka. Więc to wystarczy w najlepszym przypadku na 
10 dni, nie mówiąc o tym, że dziecko zdejmie, założy a czego nie powinno się tak robić. A 
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nauczyciele? A pracownicy niepedagogiczni? Mam też pytanie o mierzenie temperatury, jaka ta 
temperatura jest graniczna żeby wpuścić czy nie wypuścić. A co zrobić jeśli dziecko przyszło do 
przedszkola czy do szkoły, a rodzica nie ma?  Co wtedy? Dziecko wykazuje temperaturę i trzeba 
rodzica zawiadomić, a rodzic nie odbiera telefonu. Co maja robić dyrektorzy czy nauczyciele? Jak 
rozwiązany jest system opieki nad pracownikami jeśli zarażą się covid 19 w placówce? Czy oni mają 
wtedy „wypadek przy pracy” czy normalne L4? Takich drobnych pytań jest całe mnóstwo, na które 
niestety nikt nie odpowiada. Pan minister na wszystko mówi dyrektorzy i samorządy, ale pewne 
wytyczne powinny być odgórnie, precyzyjnie określone. I boimy się, że 1 września będzie totalny 
chaos, bo będzie 350 różnych instrukcji, wytycznych i w każdej placówce będą one inne.  Każdy 
dyrektor „na czuja” będzie starał się wypracować model zachowania. Czy Wydział Edukacji wychodzi 
naprzeciw z jakąś pomocą skoro już ministerstwo tej pomocy nie udziela i precyzuje jakieś ogólne 
wytyczne dla placówek łódzkich? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jest pięć rozporządzeń pana Ministra Edukacji 
zmieniających rozporządzenia dotychczas obowiązujące. One są od 12 sierpnia w Legislatorze na 
stronach Ministerstwa Edukacji w zakładce „przekazane do podpisu ministra”, czekamy aż pan 
minister je podpisze. Na podstawie tych rozporządzeń dyrektorzy placówek powinni stworzyć 
wewnętrzne regulaminy. Odbyło się spotkanie pani wiceprezydent Moskwy – Wodnickiej z 
przedstawicielami poszczególnych typów placówek oświatowych. Dyrektorzy wyraźnie podczas tego 
spotkania podkreślali, że procedury wynikające, a dotykające bezpośrednio nadzorowanej przez 
państwa dyrektorów placówek będą tworzyli sami, że nie oczekują od miasta ramowych wytycznych, 
bo ramową wytyczną, dosyć szczegółową, jest rozporządzenie, które być może pan minister w 
niedługim czasie podpisze, z uwagi na specyfikę poszczególnych budynków, poszczególnych szkół 
dyrektorzy jasno wyrazili swoje zdanie, sami tworzą swoje wewnętrzne procedury. My, ze swojej 
strony, rozmawiamy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym żeby wspomóc dyrektora na tej linii 
dyrektor – sanepid i myślę, że wyniki tych rozmów jutro, najpóźniej w czwartek zostaną szczegółowo 
w taki syntetyczny sposób przekazane dyrektorom. 

Prezes ZNP Oddział Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj: jeśli chodzi o ochronę osobistą dla 
nauczycieli i pracowników rozumiem, że nie zgłaszają braków? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : z tego co wiem, tutaj taką dużą siłą dostawczą 
jest Straż Pożarna, która dostarcza środki dezynfekujące i maseczki jednorazowego użytku. Uruchomił 
pan minister taki szybki na stronie ministerstwa zbierane były informacje, dyrektorzy dostali też od 
nas informacje, że jest taka możliwość i tutaj te środki zabezpieczające w ilościach które w jakiś 
widełkach zostały przyznane są dostarczane, natomiast my ze swojej strony jesteśmy na etapie badania 
rynku i będziemy kupować dla przedszkoli – w pierwszej kolejności bo samorząd zabezpiecza 
przedszkola sam, w drugiej kolejności będziemy uzupełniać środki ochrony indywidualnej w szkołach 
i placówkach.  

Prezes ZNP Oddział Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj: chciałabym doprecyzowania, być może to 
jest w przyszłości, myślę teraz o hybrydowym – jak to pan minister powiedział – nauczaniu gdzie 
jedna część jest w placówce, druga część w domu, wymiana. Być może to również dotyczyć 
przedszkoli. Chciałabym prosić o jasne sprecyzowanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
bo przecież takie będą, bo to się nie da, że gdzieś w wolnej chwili nauczyciel zajmie się grupą dzieci, 
która sobie siedzi w tej chwili w domu, tylko wiadomo, że z jednej pracy przyjdzie i zajmie się 
uczniami czy dziećmi, które są w domu. Więc żeby jasno sprecyzować przepisy, żeby one nie były 
zależne od tego jak dyrektor postrzega tę pracę. 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o godziny ponadwymiarowe, to w 
jednym z tych pięciu rozporządzeń pan minister jasno określa w ogóle możliwość godzin 
ponadwymiarowych dla nauczyciela.  

Prezes ZNP Oddział Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj: słyszałam wypowiedź pana ministra, który 
mówił ...  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : że ich nie ma. 

Prezes ZNP Oddział Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj: dlatego zwracam się do organu 
prowadzącego bo być może organ prowadzący coś … 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ale my nie ustalamy prawa, jest ustawa, są 
rozporządzenia, to Minister Edukacji jest władny zmieniać przepisy w tym zakresie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: ja dziękuję 
pani przewodniczącej Czekaj za te wszystkie pytania i chcę powiedzieć, że ja dzisiaj na ten temat 
złożyłam interpelację. Bo ja rozumiem, że Ministerstwo Edukacji Narodowej oczywiście całą 
odpowiedzialność przerzuciło na dyrektorów placówek i to dyrektorzy niech się o wszystko martwią. 
Ale, pani dyrektor, ja sobie przejrzałam strony internetowe innych samorządów. Ja zawsze mówię, 
patrzmy jak inne samorządy postępują, co one robią w okresie pandemii i zachęcam panią dyrektor do 
tego żeby pani sobie weszła na stronę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Tam są przepiękne 
wytyczne dla wszystkich dyrektorów placówek. Ogólne wytyczne stworzone. Nie możemy całej 
odpowiedzialności przerzucać na dyrektorów. Od tego jest Wydział Edukacji żebyście takie ogólne 
wytyczne również stworzyli. I tam, np. na tej stronie jest bardzo dokładne określenie co mają zrobić 
dyrektorzy. Jeżeli wybiorą jeden z trzech wariantów, bo tam są trzy warianty opisane nauczania 
stacjonarnego, nauczania hybrydowego i nauczania zdalnego. Jak mają się dyrektorzy zachować. Po 
prostu tego mi brakuje i uważam, że tutaj Wydział Edukacji powinien zadziałać szkoda, że tego nie 
zrobiliście. Ja rozumiem, że ministerstwo takie jest jakie jest, my już o tym wiemy i całą 
odpowiedzialność przerzucają na samorządy, ale inne samorządy na to zareagowały. I dlatego proszę 
przyjrzeć się jak to zrobiło Miasto Stołeczne Warszawa i bardzo proszę żebyście też zrobili takie 
ogólne wytyczne, a nie tylko zasłaniali się tym złym ministerstwem. Ja dokładne pytania zadałam w 
interpelacji i pewnie ta interpelacja trafi do pani, pani mi na te pytania odpowie. Ja odpowiedzi na te 
pytania przekażę związkom zawodowym i ja czekam, aż państwo zrobicie ten ruch, taki jak Wydział 
Edukacji w Warszawie zrobił.  

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Bałuty p. Ryszard Zdrzalik: ja miałbym prośbę, aby nie przerzucać odpowiedzialności również na 
związki zawodowe. Pani dyrektor powiedziała, że dyrektorzy maja tworzyć wewnętrzny regulamin. 
Każdy regulamin ma być uzgodniony, albo zaopiniowany przez związki zawodowe. Uciekajmy od tej 
biurokracji, niech dyrektor tworzy zarządzenie wewnętrzne i to jest dyrekcja dyrektora.  

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący poinformował, że do Komisji wpływają pisma pracowników placówek oświatowych, 
szkół, przedszkoli, w których wyrażają protest przeciwko wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy (DPr-BRM-II.0005.2.76.2020). 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji  podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


