
Protokół Nr 13/V/2019 
DPr-BRM-II.0012.2.10.2019       posiedzenia wyjazdowego Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 21 maja 2019 r. 

siedziba XLII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi 
 

I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 12 radnych 
 
obecnych   - 9 radnych 
 
nieobecnych   -  3 radny 
 
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 12/V/2019 z dnia 7 maja 2019 r.  

2. Informacja Wydziału Edukacji nt. sposobu wykorzystania obiektu szkolnego przy ul. 
Stawowej dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży. 

3. Informacja Wydziału Edukacji nt. wykorzystania obiektów szkolnych dla potrzeb 
oświatowych po zakończeniu procesu wygaszania gimnazjów publicznych. 

4. 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. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 12/V/2019 z dnia 7 maja 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu nr 12/V/2019 z dnia 7 maja 2019 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 12/V/2019 z dnia 7 maja 2019 roku. 
 
Radni dokonali obchodu placówki, zapoznali się z warunkami, w jakich uczy się młodzież. 
 
Ad pkt 2. Informacja Wydziału Edukacji nt. sposobu wykorzystania obiektu szkolnego przy 

ul. Stawowej dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży. 

 
Dyrektor XLII Liceum Ogólnokształc ącego w Łodzi p. Lucyna Górna kiedy zaczynałam prace 
w 1989 roku, a szkoła funkcjonuje od 1994, to szkoła liczyła 2500 dzieci i była to wyłącznie szkoła 
podstawowa. Na początku lat 90, kiedy osiedle zaczęło się starzeć a podstawówka kurczyć, 
zaproponowaliśmy i dostaliśmy możliwość otworzenia liceum, więc była podstawówka i liceum 
ogólnokształcące. Kiedy zaczęła się reforma i powstawały gimnazja to wiadomo było, że lepiej aby 
tu było gimnazjum, tym bardziej, że po sąsiedzku była szkoła podstawowa, w związku z tym 
kończyła się szkoła podstawowa, powstawało gimnazjum i trwało liceum. Nigdy w liceum nie było 
aż tak dużo klas – ewentualnie cztery i z roku na rok było coraz słabiej. Gimnazjum stało się szkołą 
bazową, a liceum było dopełnieniem. W tym momencie w naszej szkole jest ponad 100 osób, 
w budynku gdzie było 2500 dzieci. W tym momencie pawilon C, w którym były klasy I – III został 
zagospodarowany i na dole, w jednej części są związki zawodowe, w drugiej trzymamy urny 
wyborcze, na piętrze jest Bałucki Ośrodek Kultury. Trzecie piętro jest zamknięte, nie jest 
wykorzystywane, a na pierwszym i drugim odbywają się lekcje. Jeśli chodzi o nauczycieli to w tym 
momencie mamy 24 osoby w tym jedna na urlopie macierzyńskim, a 21 osób jest z administracji 
i obsługi.  
Koszty utrzymania są bardzo duże. Sama energia, ogrzewanie, itd. to kwoty rzędu 30, 40 tysięcy 
miesięcznie.  
Jeśli chodzi o plany, to mamy zgodę na otworzenie 11 klas pierwszych i robimy wszystko, aby 
zachęcić młodzież do przyjścia do naszej placówki. Ja od 2003 roku byłam wicedyrektorem i 
zajmowałam się miedzy innymi promocja szkoły i robiliśmy wszystko, staraliśmy się bardzo, aby 
zachęcić młodzież do przyjścia do nas. Proponowaliśmy klasy o profilu: straż graniczna, policyjna, 
medialna (we współpracy z TVP3). Mamy propozycje klasy ogólnej, biologiczno – chemicznej, 
informatyczno – matematycznej. Patrząc teraz na początek naboru to on jest, ale do 25 czerwca trwa 
i czekamy. Trudno powiedzieć, jaki będzie efekt.  
Kilka lat temu, kiedy przyjęliśmy dzieci ze szkoły na ul. Żabiej poszedł przekaz, że tutaj do naszej 
szkoły „chodzi patologia” i wtedy się zaczął problem z naborem. A tu patologii nie było, bo te dzieci 
może były z rodzin biedniejszych, ale były bardzo grzeczne i nie było z nimi żadnych problemów. I 
nikt nie słyszał żeby cos złego w tej szkole się działo.  
Reklamujemy liceum bardzo aktywnie, jeździmy po szkołach, rozdajemy ulotki, rozmawiamy z 
rodzicami, byliśmy w Radio Parada i TVP, staramy się zareklamować, ale co z tego wyjdzie, trudno 
powiedzieć. 
W najbliższy czwartek mamy dzień otwarty i wiem, że jest duże zainteresowanie. 
 
Radny p. Michał Olejniczak czy jest pomysł jak w przyszłości zagospodarować III piętro? 
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Dyrektor XLII Liceum Ogólnokształc ącego w Łodzi p. Lucyna Górna jak nie będzie uczniów to 
piętro III nie będzie zagospodarowane.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  w budynku, po lewej stronie od wejścia działa 
Przedszkole Miejskie nr 235. To jest przedszkole 13 oddziałowe, bardzo duże. Rzeczywiście jest 
tak, jak pani dyrektor mówi, że jeśli chodzi o liceum to mimo promocji nabór do szkoły wyglądał 
jak wyglądał. W tej chwili jest zgodna na 6 oddziałów klas I po szkole podstawowej, 5 oddziałów po 
gimnazjum. Nie wiemy jak będzie wyglądał ten nabór po szkole podstawowej, ale bardzo liczymy 
na promocje i upatrujemy szansę, aby dzieci w szkole były. Ten podwójny rocznik jest szansą, że to 
będzie więcej niż jak to jest teraz jedna klasa II i 26 uczniów, czy klasa I gdzie w dwóch oddziałach 
jest 40 uczniów. A w całej szkole, jeśli chodzi o liceum, uczniów jest nie cała setka. Więc 
upatrujemy szansy dla obiektu w tym podwójnym roczniku.  
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radny p. Damian Raczkowski kiedy rozmawialiśmy na poprzednich komisjach o przyszłości tej 
szkoły i SP nr 122 nalegałem, aby tu przyjechać i obie te szkoły zobaczyć. Szkoła Podstawowa nr 
122 jest bardzo zapełniona, a na ostatniej Komisji jeszcze poszerzyliśmy obwód. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski jeżeli trzymać się dokładnie informacji to 
obwód Szkoły Podstawowej nr 122 przed wprowadzeniem reformy w 1999 roku liczył 32 ulice. 
Ponieważ zlikwidowana została SP nr 75, która miała tam swoja siedzibę. W okresie 
demograficznego niżu cały obwód został przejęty przez SP nr 122. A przez kolejne lata obwód 
został poszerzony o kolejne pięć ulic. Statystycznie to wygląda tak, 1998 roku SP nr 122 miała 31 
ulic w obwodzie, doszły 32 ulice w 1998 roku, po likwidacji szkoły i w międzyczasie dołożono pięć 
innych. W tej chwili to jest 68 ulic tworzących obwód SP nr 122. Nadzieje na to, że zostanie 
rozładowany tłok w szkole 122 są płonne, bo dzisiaj przyjmujemy, że tam spoza obwodu jest 
zaledwie 85 dzieci. Natomiast na najbliższe sześć lat jest 668 osób w obwodzie, które przyjdą 
zgodnie z obowiązującym prawem do SP nr 122. Jeżeli założyć, że te 85 dzieci odejdzie ze szkoły to 
dzisiaj z liczby 696 nie zejdziemy poniżej 640 dzieci. Czyli mamy zapewnione fundowanie sobie 
sytuacji, jaka ma miejsce na kolejne 6 lat. Innymi słowy nie ma szans na zmniejszenie liczby, a 
zakładając, że pojawia się nowe budownictwo jednorodzinne w tym rejonie to do tych dzieci dojdą 
kolejne. Nie ma szans na to żeby można było powiedzieć o deficycie czy ujemnym zjawisku 
demograficznym w tym momencie. Utrzymywanie, z jednej strony obiektu, który dzisiaj 
widzieliśmy i utrzymywanie stanu posiadania w szkole 122 jest zarówno ze względów czysto 
higienicznych i ekonomicznych, nie do końca uzasadnione. Należałoby znaleźć rozwiązanie, tym 
bardziej, że od ul. Zgierskiej na zachód do ul. Lutomierskiej, Aleksandrowskiej, do granic 
Aleksandrowa, nawet ul. Rąbieńską w to wliczając mamy na tym obszarze tylko dwa licea 
ogólnokształcące. Szkół podstawowych jest kilkanaście w najbliższym otoczeniu, nie chcę zliczać 
ile dzieci jest w tych szkołach i gdyby z tego poziomu ósmoklasistów jedna czwarta wybrała to 
liceum to myślę, że jest szansa na zagospodarowanie obiektu w perspektywie może połowy. Drażni 
mnie fakt, że z takiego obiektu jak ten, jeżeli miałyby tu funkcjonować szkoły niepubliczne, które 
nie dość, że będą się rozrastać naszym kosztem, dajemy im pieniądze, to jeszcze korzystają z naszej 
bazy na preferencyjnych zasadach, a my utrzymujemy obiekt szkolny dla innych. Warto byłoby 
rozważyć jak zagospodarować, nawet z potrzebą powołania kolejnej szkoły podstawowej, jeżeli nie 
mielibyśmy w planach przenoszenia szkół. Bo ilość miejsc w szkołach jest tak mała w porównaniu z 
ilością dzieci, że dwuzmianowość grozi nam praktycznie w każdej szkole.  
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Radny p. Damian Raczkowski chciałbym zaproponować, aby komisja podjęła stanowisko, które 
będzie pewną opinią dotyczące tego żeby albo pomyśleć nad stworzeniem tutaj szkoły podstawowej, 
a jak widzieliśmy miejsce tu jest, albo żeby zostały podjęte działania zmierzające do przeniesienia 
szkoły podstawowej. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski może należałoby rozważyć możliwość powstania i rozwoju szkoły 
o kierunku sportowym, która mogłaby idealnie wykorzystywać istniejące zaplecze sportowe. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski z punktu widzenia sportowego było tu zaplecze 
dla Klubu Sportowego Start, natomiast dzisiaj Strat praktycznie nie ma, jest kilku działaczy i sprawy 
w sądzie. Na Komisji Sportu ten temat omawialiśmy i praktycznie rzecz biorąc nic nie wskazuje na 
to, że jeśli inwestycje miejskie nie zostaną tam wznowione to niestety na terenach Klubu 
Sportowego Start żadnymi siłami społecznymi czy inwestorami prywatnymi nie będziemy w stanie 
zbudować obiektów, które mogłyby służyć szerszej grupie nie tylko młodzieży, ale i mieszkańców. 
W związku z tym pomysł, co do profilu sportowego w oparciu o posiadaną bazę jest w pełni zasadny 
z tym, że z realizacją mogą być kłopoty, bo bazę sportową ŁKS i zaplecze sportowe oraz szkoły, z 
którymi współpracuje są już określone na Polesiu. Zaplecze dla Widzewa dokonuje się w XLVII 
Liceum Ogólnokształcącym na Czernika plus na Czajkowskiego i ten skądinąd fajny pomysł może 
mieć trudności w realizacji. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski ale są akademie, które szukają możliwości przyłączenia się. 
 
Prezes Oddziału ZNP Łódź – Bałuty p. Agnieszka Michałowska – Stasiak w momencie, kiedy 
wiadomo było, że dojdzie do likwidacji gimnazjów i kiedy zastanawialiśmy się nad nową siecią 
szkół, to odnośnie tej szkoły było zgłaszanych bardzo wiele propozycji. My proponowaliśmy kilka 
rzeczy, powstanie drugiej, mniejszej szkoły podstawowej. Proponowaliśmy, jako drugie, rezerwowe 
rozwiązanie, ewentualne przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 122. Zgłaszaliśmy również pomysł 
utworzenia szkoły podstawowej o profilu sportowym bez rejonizacji. Powiem tak, wszystkie te 
pomysły spotkały się z sprzeciwem z różnych stron. Jeżeli chodzi o profil sportowy to ze strony 
miasta. Jeżeli chodzi o przeniesienie szkoły podstawowej czy utworzenie drugiej to był olbrzymi 
opór środowiska SP nr 122. ja rozumiem pracujących tam nauczycieli i rodziców, że tego typu 
stanowisko się pojawiło. Myślę, że jest to pomysł, o którym trzeba rozmawiać i trzeba pracować. 
Zmieniła się sytuacja, w której obecnie obie szkoły się znajdują i myślę, że jest to dobry pomysł, nad 
którym trzeba pracować, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że czekałaby nas wszystkich, mówię tutaj 
o mieście, o środowisku lokalnym, o związkach zawodowych, praca żeby przekonać te środowiska 
do słuszności tego rozwiązania. Byłaby to olbrzymia praca, jeżeli chodzi o pracowników żeby 
zagwarantować im, że na tych zmianach nikt nie straci, przekonać rodziców, że takie rozwiązanie 
dla ich dzieci jest korzystne. 
Tego typu pomysły pojawiały się wtedy, kiedy była dyskutowana nowa sieć szkół i był duży opór, 
więc tutaj zdaję sobie prawe z tego typu sytuacji należy wiedzieć, na co się godzimy i zdawać sobie 
sprawę z olbrzymiej pracy, która należałoby wykonać.  
 
Radny p. Damian Raczkowski pozwolę sobie przypomnieć, że przewodniczący Rady Osiedla, 
Rady Rodziców przy SP nr 122, już były radny Rady Miejskiej, na jednej z Komisji Edukacji 
powiedział, że tutaj chodzi patologia. My natomiast powinniśmy patrzeć na dobro uczniów 
i nauczycieli, powinniśmy iść do SP nr 122 i porównać warunki. 
Powinniśmy podjąć działania, aby stworzyć tu szkołę podstawową, aby była mniejsza i 
nieprzepełniona. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wracając do wypowiedzi pana radnego 
Makowskiego uważam, że trzeba również położyć nacisk na poszukiwanie rozwiązań organizacyjno 
– prawnych żeby można było w szkole na ul. Stawowej stworzyć warunki do edukacji pod kątem 
sportowym i wtedy mielibyśmy szansę na to żeby zainteresować podmioty, które mogą się pojawić. 
Jesteśmy przed jedną, wielką niewiadomą, ta niewiadoma nazywa się 1 września 2019 roku, kiedy 
się okaże jak oferta przygotowana przez panią dyrektor i przez Wydział Edukacji znajdzie odzew 
wśród uczniów. Jeżeli by się miało okazać, że liceum w przyszłości będzie liceum szesnasto, 
dwudziesto oddziałowe, w porywach, to rzeczą naturalną będzie, że przeniesienie liceum do 
mniejszego obiektu spowoduje lepsze wykorzystanie budynku, a z drugiej strony stworzy warunki 
dla funkcjonowania młodzieży. Natomiast gdyby się okazało, że ten bum inwestycyjny deweloperski 
jeszcze nam zwiększy ilość dzieciaków w wieku szkoły podstawowej, to wtedy trzeba byłoby podjąć 
skuteczne działania żeby sytuacja w szkole obok po prostu uległa poprawie. Myślę, że z taką 
koncepcją, godzącą te dwie wypowiedzi, moglibyśmy skierować do Prezydenta Miasta.  
Ja upatruję w tym trzech aspektów: aspekt społeczny, a więc rozładowanie sytuacji w szkole, ilości 
uczniów; aspekt edukacyjny, bo wiadomo, że im lepsze warunki stworzone tym szansa na lepsze 
wykształcenie młodzieży; aspekt ekonomiczny, który powoduje, że pieniądze z budżetu miasta, 
adresowane do tych dwóch placówek byłyby lepiej wykorzystane.  
 
Dyrektor XLII Liceum Ogólnokształc ącego w Łodzi p. Lucyna Górna skąd pomysł żeby 
przenieść liceum do budynku SP nr 122? 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski nie ma takiego pomysłu, może on być 
rozważany na zasadzie zamiany, gdyby się okazało, że ilość klas w szkole licealnej będzie mniejsza 
niż zakładamy.  
 
Dyrektor XLII Liceum Ogólnokształc ącego w Łodzi p. Lucyna Górna a czy nie można wrócić 
do rozwiązania, jakie było kiedyś? W tym budynku była szkoła podstawowa i liceum. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski można to zrobić, natomiast problem polega na 
czymś innym, tworzenie nowego podmiotu to tworzenie administracji. I oczywiście taki proces 
musiałby być rozłożony w czasie, osiem lat tworzenia szkoły. Bo łatwiej jest przenieść szkołę 
z całym zapleczem, z nauczycielami, z młodzieżą aniżeli uzmysłowić dziecku, że zmieniamy 
obwody i dziecko z obwodu SP nr 122 będzie kontynuowało naukę w SP nr 122, ale młodsze 
dziecko sąsiada z I piętra już będzie posłane do nowoutworzonej szkoły. Tu jest podstawowy 
problem. 
 
Po dyskusji. 
 
Propozycja stanowiska: 
 
Komisja zwraca się do Pani Prezydent z apelem o rozpatrzenie następujących alternatywnych 
rozwiązań: 

1. Powołanie nowej szkoły podstawowej w istniejącym budynku, 

2. Stworzenie podstawy dla Szkoły Sportowej, 

3. Zamiana lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 122 i XLII Liceum Ogólnokształcącego. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski na kolejnym posiedzeniu takie stanowisko 
zostanie przez pana radnego Damiana Raczkowskiego przygotowane i zaprezentowane. 
 
Ad pkt 3. Informacja Wydziału Edukacji nt. wykorzys tania obiektów szkolnych dla potrzeb 

oświatowych po zakończeniu procesu wygaszania gimnazjów publicznych. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  na 40 budynków gimnazjalnych jeden jest 
siedzibą CUWO, sześć lokalizacji jest wskazanych jako druga lokalizacja dla szkół podstawowych, 
cztery to jest druga lokalizacja dla szkół ponadpodstawowych, jedna dla szkoły specjalnej, w 
czterech budynkach nowe szkoły podstawowe, w jednym nowe liceum, w czterech budynkach 
przeniesione licea, osiem budynków oddajemy do Zarządu Lokali Miejskich, czyli zostają w puli 
miasta tylko nie będą administrowane przez Wydział Edukacji, siedem budynków jest wspólnych ze 
szkołą podstawową, więc automatycznie jest to budynek szkoły podstawowej, jeden budynek 
wspólny ze szkołą ponadpodstawową i w trzech budynkach gimnazjalnych zostają licea.  
 
Prezes Oddziału ZNP Łódź – Bałuty p. Agnieszka Michałowska – Stasiak które budynki wracają 
do puli miasta? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  budynek po Publicznym Gimnazjum nr 10, nr 
12, nr 18, nr 23, nr 24, nr 32, nr 37 i nr 46. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski a ile podmiotów zgłosiło się już do Wydziału 
Edukacji z prośbą o zabezpieczenie możliwości prowadzenia działalności edukacyjnej w oparciu 
o istniejące budynki? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  jeżeli budynek nie zostaje w puli Wydziału 
Edukacji to takie podmioty zgłaszają się do Zarządu Lokali. 
 
Więcej głosów nie zabrano. 
 
Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował o pismach skierowanych do 
Komisji w okresie między posiedzeniami: 
 
1. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łodzi przekazał do Komisji Edukacji pismo, odpowiedź 
Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. nauczycieli oraz debaty, w formie tzw. „okrągłego stołu 
(DPr-BRM-II.0005.2.54.2019)  
 
2. Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi przekazała korespondencje pomiędzy nią 
a Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Łódź Górna – Widzew (DPr-BRM-II.0005.2.53.2019). 
 
Pisma znajdują się w dokumentacji Komisji. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


