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Protokół 

              ze wspólnego posiedzenia stałych komisji rady, odbytego w dniu 23 czerwca 
2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 
Posiedzenie trwało od godz. 13 do godz. 16.10. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączonymi listami obecności, udział wzięło 14 radnych, 
dyrektorzy szkół i kierownicy filii, nauczyciele przedmiotów zdawanych na 
sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym oraz: Pan Stanisław Wcisło – 
przewodniczący rady, Pan Zbigniew Janik – wójt gminy, Pan Marcin Parka – Prezes 
ZNP, Pani Stanisława Sikora – kierownik GZOS. 
 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Omówienie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego 

2015 roku. 
Przebieg posiedzenia: 

 

Do punktu 1-go. 
 
              Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław 
Wcisło. 
 
Do punktu 2-go. 
 
              W pierwszej części posiedzenia (od godz. 13 do godz. 14) radna Maria 
Woźniak, nawiązując do ostatniego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i 
Finansów, poinformowała o trudnej sytuacji finansowej gminy i o zmianach w 
budżecie, polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków.   
Druga część posiedzenia z udziałem nauczycieli miała następujący przebieg. Na 
wstępie przewodniczący rady powitał wszystkich uczestników posiedzenia a następnie 
oznajmił, że celem dzisiejszego spotkania jest omówienie wyników sprawdzianu 
szóstoklasistów i  wyników egzaminu gimnazjalnego. Kontynuując podkreślił, że 
spotkanie zostało zorganizowane m.in. po to, żeby się zastanowić nad przyczynami 
uzyskania tak niskich wyników (szczególnie na sprawdzianie szóstoklasistów, przez 
które gmina Gnojno zajmuje dalekie miejsca  w rankingach) i wspólnie znaleźć 
sensowne rozwiązanie. 
Następnie dyrektorzy placówek oświatowych przedstawili wyniki uzyskane przez 
szkoły na sprawdzianie szóstoklasistów i egzaminie gimnazjalnym. 
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              Jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Kaczmarek-Pniewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gnojnie, która stwierdziła m.in.: w tym roku do sprawdzianu 
szóstoklasisty w Szkole Podstawowej w Gnojnie przystąpiło  22 uczniów.  Szkoła 
osiągnęła najwyższy wynik w swojej historii i jestem z tego powodu bardzo 
szczęśliwa. Średni wynik uzyskany przez naszą szkołę wynosi 67%. Jest on powyżej 
średniej powiatu buskiego, która w tym roku wyniosła 65,1%, oraz powyżej średniej 
województwa świętokrzyskiego, która wyniosła 65% (wyniki sprawdzianu 
szóstoklasisty 2015 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie stanowią 
załącznik do protokołu). 
Z wyniku jesteśmy zadowoleni, co nie zmienia faktu, że nigdy nie jest tak dobrze, 
żeby nie mogło być lepiej. Nasze wyniki od 2010 roku mieszczą się w średniej i z roku 
na rok są coraz wyższe. To jest dla nas najważniejsze, jak również to, że są one 
adekwatne do wiadomości i umiejętności jakie uczniowie uzyskują przez 6 lat nauki. 
Tutaj żadnych niespodzianek nie było. Ci uczniowie, którzy uzyskują dobre wyniki w 
nauce – na sprawdzianie również osiągnęli świetne wyniki. Najwyższy wynik 
uzyskany przez uczniów - to 39 punktów, na 40 możliwych do uzyskania, a najniższy 
– 17  punktów. Należy przy tym podkreślić, że wynik sprawdzianu nie odzwierciedla 
w pełni wiedzy zdobytej przez ucznia. Tutaj liczą się jego predyspozycje i zdolność 
radzenia sobie ze stresem, ponieważ sprawdzian jest pisany w jeden dzień. 
- Pani Barbara Stępień – tym bardziej, że uczniowie w ciągu jednego dnia piszą 3 
sprawdziany: z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – ten jeden dzień decyduje tak naprawdę o 
wszystkim. Są bardzo dobrzy uczniowie, którzy uzyskują wyniki poniżej swoich 
możliwości i są tzw. średniacy, którzy na sprawdzianie wypadają bardzo dobrze.  
- Pani Barbara Stępień – przeliczając punkty na oceny z języka polskiego uczniowie 
otrzymali: 1 uczeń ocenę bardzo dobrą, 8 uczniów – oceny dobre, 7 uczniów – oceny 
dostateczne, 2 uczniów – oceny dopuszczające.  
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – pozwoliłam sobie na porównanie wyników i 
chcę Państwu powiedzieć, że dzieci przejęte z innych placówek przez szkołę w 
Gnojnie nie odstają od średniej. 
- Radna Maria Woźniak -  podzielę się z Państwem pewnymi spostrzeżeniami. W 
szkole, w której mój brat jest dyrektorem, do klasy szóstej uczęszczało 7 uczniów, w 
tym 4 z orzeczeniami i 3 uczęszczających na zajęcia kompensacyjne. I ci uczniowie 
dzięki, jeśli tak można nazwać, niesamowitej „harówie” nauczycieli, uzyskali na 
egzaminie wynik powyżej średniej wojewódzkiej i powyżej średniej krajowej. 
- Pani Barbara Stępień – siedmioro uczniów a dwadzieścioro dwoje – to jest różnica, 
bo o wiele łatwiej jest nauczyć siedmioro dzieci.  
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – u nas też mieliśmy troje uczniów z 
orzeczeniami. 
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- Radna Maria Woźniak – ale przy tak małej liczbie uczniów – nie ma kto zrobić 
wyniku. Natomiast w klasie liczącej więcej uczniów zawsze znajdzie się kilka 
„perełek”, których  wyniki wpływają na średnią. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – w naszej szkole uczniowie mają gdzie poszerzać 
swoją wiedzę, bo jest wiele kół zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. A nauczyciele 
robią wszystko, aby jak najwięcej wycisnąć z tego dziecka, co akurat nam się w tym 
roku udało. 
- Radna Maria Woźniak – mój brat powiedział, że poziom testu był dla uczniów 
czwórkowych. Uczniowie piątkowi nie mieli możliwości, aby się wykazać, bo test był 
dla nich za łatwy. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – to nie do końca tak jest. Bo gdyby test był łatwy 
– średnia krajowa wynosiłaby nie 67%, ale 90%. To była nowa forma testu a dzieci po 
raz pierwszy pisały język angielski, oddzielnie matematykę i język polski. 
- Radna Maria Woźniak – analizując wyniki egzaminu gimnazjalnego zajmujemy 
ostatnie miejsce w powiecie, jeżeli chodzi o matematykę, która moim zdaniem jest 
największym problemem. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – dzieci, które poszły od nas do gimnazjum - 
napisały egzamin bardzo dobrze. 
- Radna Maria Woźniak – to dlaczego w gazetach piszą, że Gnojno jest na ostatnim 
miejscu? 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – my na to nie mamy wpływu. My bazujemy na 
wynikach. 
- Radny Marian Okraj – mam wydruk z Echa Dnia z wynikami sprawdzianu klas 
szóstych w powiecie buskim. Wyniki różnią się od tych, które pani podała. Może by 
się pani do tego odniosła i porównała wyniki z prasy z wynikami rzeczywistymi. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – ponieważ na terenie gminy Gnojno są dwie 
szkoły podstawowe, wyniki zostały dodane i podzielone na pół. Stąd te różnice. 
          Kontynuując ten temat głos zabrała Pani Danuta Cesarz – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Raczycach. Oznajmiła, że szkoła osiągnęła znacznie niższy wynik niż 
Szkoła Podstawowa w Gnojnie. Następnie dodała: począwszy od września uczniowie 
pisali próbne testy co miesiąc, które były poddawane dogłębnej analizie przez radę 
pedagogiczną a informacje o wynikach przekazywane rodzicom. Analizując wyniki da 
się zauważyć, że w kolejnych miesiącach  ulegały one sukcesywnej poprawie. Na 
sprawdzianie zewnętrznym uczniowie zdobyli: z matematyki 40% , z języka polskiego 
– 60,95%, z języka angielskiego – 60,65%. Do klasy szóstej w roku szkolnym 
2014/2015 uczęszczało 28 uczniów, do sprawdzianu przystąpiło 27 uczniów, w tym 2 
uczniów z dysleksją; 1 uczeń został zwolniony ze sprawdzianu przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną. Klasa od samego początku bardzo słaba a kilkakrotna 
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zmiana nauczycieli w klasach 1-3 nie wpłynęła pozytywnie ani na uczniów, ani na 
osiągane przez nich wyniki w nauce. 
Żeby uczniowie osiągnęli takie wyniki  na sprawdzianie - 37 punktów najwyższy i  6 
punktów najniższy - nauczyciele poszczególnych przedmiotów musieli bardzo dużo z 
nimi pracować przez następne trzy lata. Najwięcej pracy u podstaw wykonała (obecna 
na sali) nauczycielka języka polskiego, która uczyła klasę szóstą przez jeden rok. 
Uczniowie z tego przedmiotu na sprawdzianie uzyskali prawie 61%, podczas gdy we 
wrześniu na sprawdzianie próbnym – 33,3%. Nauczycielka, która uczyła klasę przez 
poprzednie dwa lata nie pojawiła się na dzisiejszym spotkaniu, mimo że była o tym 
fakcie przeze mnie poinformowana. 
Proszę państwa. Nasi nauczyciele nie naciągają uczniom ocen. Starają się oceniać 
obiektywnie i adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy. Robią to m.in. po to, aby 
uczniowie idąc do innych szkół nie mierzyli się z brutalną rzeczywistością, dostając 
zamiast piątki czy czwórki, trójkę lub dwójkę. 
- Radna Maria Woźniak – na początku pani powiedziała, że w klasach 0 – 3 było 4 
nauczycieli. Dla mnie to bardzo smutna wiadomość, bo nie powinno się tak robić. 
Jakie były tego przyczyny? 
- Pani Danuta Cesarz – przyczyny były różne. Jedna pani dość długo przebywała na 
zwolnieniu lekarskim, później wzięła urlop zdrowotny, po czym odeszła z pracy. Ja 
również jestem temu przeciwna,  bo klasy 0 – 3 powinien uczyć jeden nauczyciel. Ale 
i tak należy się cieszyć z wyników, które nie wzięły się znikąd.  Proszę nam wierzyć, 
że razem odwaliliśmy kupę dobrej roboty, o czym świadczą te wszystkie testy. A ile 
trudnych rozmów przeprowadziliśmy z rodzicami, którzy często nam nie wierzyli i 
twierdzili, że ich dziecko jest super, bo w domu jest grzeczne i się uczy. Po czym 
okazywało się, że nie do końca tak jest. 
Ubiegły rok był o wiele lepszy, ponieważ zajęliśmy 7 miejsce w powiecie. Teraz tak 
wyszło, chociaż wynik ewaluacji zewnętrznej był dla nas wysoki a realizowana 
podstawa programowa uznana została za prawidłową.  
- Radna Maria Woźniak – smutne jest to, że mimo zawiadomienia nauczyciel nie 
pojawił się na tak ważnym spotkaniu. Świadczy to o braku szacunku do przełożonego. 
Według mnie pani powinna wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec takiego 
nauczyciela. 
- Pani Danuta Cesarz – wielkie podziękowania należą się pani Małgosi Samburskiej, 
która musiała się nieźle natrudzić, aby z języka polskiego osiągnąć taki wynik. 
- Radna Maria Woźniak – a jakie są rokowania na przyszły rok? 
- Pani Danuta Cesarz – myślę, że powinno być dobrze, bo klasa  piąta osiągnęła średni 
wynik ocen na koniec roku powyżej 4,0. 
- Radny Krzysztof Samburski – jak moglibyśmy pomóc szkole jako rodzice? 
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- Pani Danuta Cesarz – po przekazaniu informacji rodzicom wyniki ulegały poprawie, 
ale na krótko. Inną rzeczą jest, że nie wszystkie dzieci informowały rodziców o 
wynikach testów. Do reguły natomiast należy,  że rodzice dzieci które osiągają gorsze 
wyniki w nauce, nie współpracują ze szkołą, nie pomagają dzieciom w nauce i  mało 
się nimi interesują. Są też tacy rodzice, z którymi się wspaniale współpracuje i którzy  
na bieżąco się dowiadują, jakie wyniki w nauce osiągają ich pociechy. 
- Pani Anna Janicka – kierownik filii w Jarząbkach – uważam, że nie mamy się czego 
wstydzić. Mimo klas łączonych – dzięki staraniom nauczycieli – dzieci się bardzo 
dobrze uczą i dobrze sobie radzą kontynuując naukę w Szkole Podstawowej w 
Gnojnie. Natomiast raz na jakiś czas trafi się taki rocznik, który zaniża średnią, bo 
dwóch uczniów ma orzeczenia albo uczęszcza na zajęcia kompensacyjno-korekcyjne.  
Nauczyciele bardzo się starają i dużo pracują, żeby nauczyć dzieci jak najwięcej. Z 
rodzicami bywa różnie. Są takie roczniki, że rodzice interesują się swoimi dziećmi, 
przychodzą do szkoły, o wszystko pytają i pomagają im w nauce. Są również takie, 
kiedy rodzice w ogóle z nami nie współpracują. Im słabsze dziecko – tym mniejsze 
zainteresowanie rodziców jego nauką, rozwojem i zachowaniem. 
- Radna Maria Woźniak – jeżeli dziecko nie radzi sobie z nauką w czwartej klasie i nie 
umie tabliczki mnożenia i ma problemy z czytaniem  - dla zasady powinno się je 
zostawiać na drugi rok w tej samej klasie. Być może, że to by zmobilizowało do pracy 
i dziecko, i rodziców. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – jeżeli mamy dzieci z orzeczeniami – to musimy 
dostosować wymagania do ich poziomu. 
- Radna Maria Woźniak – kiedy do szkoły chodziły moje dzieci (wtedy dyrektorem 
był św. pamięci pan Rajch), wzywano matki i informowano o tym, czego dzieci nie 
umieją. Wtedy nie było problemu, żeby zostawić kilka osób na drugi rok w trzeciej 
klasie. 
- Pani Teresa Długosiewicz – kierownik filii w Balicach – ale w tej chwili rodzice nam 
opowiadają,  że sobie nie radzą ze swoimi dziećmi w domu i nie są w stanie nad nimi 
zapanować. I pytają nas: co ja mam zrobić, jak ono nie chce. 
- Pani Elżbieta Bębas – dziecko zdiagnozowane ma jakiś poziom możliwości. Może 
państwo nie mieliście niezdolnych dzieci, ale są dzieci naprawdę miłe, sympatyczne i 
grzeczne, lecz z natury niezdolne. Jeżeli ja wiem, że taki uczeń nigdy się pewnych 
rzeczy nie nauczy (tabliczki mnożenia, płynnego czytania) – ja go przepuszczę do 
następnej klasy z oceną niedostateczną. On mi będzie zaniżał średnią, ale mnie nie 
zależy na średniej. Mnie zależy na dziecku. Miałam kilku słabych uczniów, którzy są 
świetnymi fachowcami i dobrze sobie radzą w dorosłym życiu. Uważam, że do 
każdego ucznia należy podejść indywidualnie. Ja się z tym nie zgadzam, że jeżeli 
uczeń nie umie tabliczki mnożenia, należy go zostawić na drugi rok w tej samej  
klasie. 
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- Pani Lucyna Laskowska – nie dziwię się dyrektorom, że nie zostawiają dzieci w tej 
samej klasie na drugi rok. Wiem to z własnego doświadczenia. Jeden rodzic zrobił mi 
taką rozróbę, że zrezygnowałam ze stanowiska dyrektora gimnazjum w Gnojnie. I 
chcę tutaj zdementować krążące opinie na ten temat.  Nikt mnie nie zwolnił. Sama 
odeszłam. I jeszcze zapłaciłam za to własnym zdrowiem. Dlatego dostajemy takich 
uczniów, jakich dostajemy. Umie – nie umie – przepychamy do następnej klasy. Na 25 
osób w klasie, 19 nie umie czytać i nie zna tabliczki mnożenia. Mówię to z całą 
odpowiedzialnością. I co ja mam z nimi zrobić? Od iluś lat powtarzam, żeby nauczyć 
dzieci w podstawówkach liczyć. Ja sobie z resztą poradzę. Ale jeżeli przychodzi 
uczeń, który nie umie tabliczki mnożenia, to o czym mowa. I to nie jest jeden uczeń. 
To co? W jednej klasie mamy 19 niezdolnych? Jeżeli jest tak, jak powiedziała 
koleżanka, że rodzic sobie nie radzi z sześcioletnim dzieckiem czy nastolatkiem, 
jedzie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku – Zdroju, gdzie jego 
dziecko dostaje orzeczenie. Nie ma z tym żadnego problemu, bo poradnia wydaje 
opinie hurtem. Rodzicowi nie zależy wtedy na tym, żeby dziecko coś umiało, tylko 
żeby zdawało z klasy do klasy. Taka jest prawda. 
Wracając do wyników egzaminu gimnazjalnego chcę państwu powiedzieć, że miałam 
w jednej klasie 4 uczniów (laureatów konkursu matematycznego), którzy podczas 
turnieju zdobyli ponad 90 punktów (na 100 możliwych). I ci sami uczniowie napisali 
egzamin z matematyki na nieco ponad 50%. Dochodzi stres, dochodzą ambicje. Więc 
ja się pytam.  Jakim wyznacznikiem jest egzamin? 
- Przewodniczący rady  - biorąc pod uwagę powyższą wypowiedź trudno jest 
zrozumieć jedną rzecz. Że rodzic zamiast pomóc dziecku, dyskredytuje go w oczach 
innych i idąc po najmniejszej linii oporu załatwia mu zaświadczenie. Dla mnie jest to 
trochę niezrozumiałe. Przecież to jest jego dziecko. Ponieważ w dyskusji przewija się 
bardzo często temat rodziców, proponuję na początku roku szkolnego w każdej 
placówce oświatowej zorganizować z rodzicami spotkania, w których wezmą udział 
przedstawiciele władz. Ja nie mówię, że to przyniesie natychmiastowy efekt i poprawi 
sytuację. Ale należy rodzicom uświadomić, że w edukacji swoich dzieci odgrywają 
bardzo dużą i ważną rolę. 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – ale mamy 50% takich rodziców, którym po 
prostu nie zależy. Nie jest tak, że my nie rozmawiamy z rodzicami. Rozmawiamy. I to 
bardzo często. Robimy wszystko, żeby ich zmotywować i zainteresować nauką 
dziecka. 
- Pani Lucyna Laskowska – wcześniej było tak, że jeżeli się chciało żeby rodzic  
dziecka, które jest trochę słabsze i nie radzi sobie z nauką, poszedł do poradni po 
zaświadczenie, to rodzic się obrażał. Teraz jest zupełnie inaczej. Rodzice nie 
protestują i biorą zaświadczenie, żeby mieć święty spokój. 
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- Radna Maria Woźniak – a może by tak utworzyć klasę integracyjną dla słabszych 
uczniów? 
- Pani Anna Kaczmarek – Pniewska – taka klasa powinna liczyć od 15 do 20 uczniów. 
I wszyscy uczniowie muszą mieć orzeczenia. 
- Radna Maria Woźniak – nie uzbiera się tylu uczniów, na przykład w gimnazjum? 
- Pani Marzena Kubiec – dyrektor gimnazjum – nie wolno nam tego robić. Bo tak jak 
powiedziała koleżanka. Uczeń, który jest słaby z niektórych przedmiotów w szkole 
podstawowej czy gimnazjum, idzie do szkoły zawodowej i zostaje świetnym 
mechanikiem. Może nie umieć angielskiego. Dziś potrzeba nam mechaników, 
murarzy, malarzy. My nie możemy dyskryminować dzieci i dzielić na złych, dobrych, 
słabych. 
- Radna Maria Woźniak – to po co my tutaj siedzimy? Może ja niektóre rzeczy inaczej 
rozumiem? 
- Pani Marzena Kubiec – wracając do tematu spotkań z rodzicami. Szkoła ma 
obowiązek zorganizować takie spotkanie do 15 września. I my takie spotkania 
każdego roku organizujemy. W takich spotkaniach biorą udział nie tylko nasi 
nauczyciele. Przyjeżdżają do nas różne osoby z zewnątrz. Pani psycholog z 
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, 
pedagodzy, przedstawiciele szkół średnich, policjanci. Podczas takich spotkań 
doradzają rodzicom, jak mają rozmawiać ze swoimi dziećmi na tematy szkolne i jak 
mają z nimi postępować. 
Może już to kiedyś mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Żeby się dziecko dobrze 
nauczyło to nie wystarczy, że  jest 45 minut na lekcji. To rodzice powinni zachęcać 
dziecko do nauki i przypilnować czy odrobiło pracę domową. A w razie potrzeby -  
pomóc dziecku. Bo wychodząc od lekarza – nie jesteśmy zdrowi. Musimy wykupić 
receptę, zażywać leki, poleżeć. Tak samo jest z nauczycielem. Jeżeli dziecko nie 
nauczy się w domu wiersza na pamięć – to co my mamy zrobić? 
- Przewodniczący rady – pani dyrektor – proszę mnie źle nie zrozumieć. Bo ja 
bynajmniej nie stwierdziłem, ze na tym polu się nic nie robi. Próbuję tylko znaleźć 
jakieś sensowne rozwiązania. Chwała za to, że są spotkania z takimi osobami. Ale 
jeszcze jedno, jeśli nawet nie pomoże, to  na pewno nie zaszkodzi.  
Dla mnie bardzo pozytywnym przykładem tego, że szkoła to nie tylko nauka, było 
spotkanie z okazji 10-lecia nadania Szkole Podstawowej w Gnojnie imienia Marii 
Konopnickiej. Jest to doskonała okazja i sposób do poznawania przez dzieci nowych 
obszarów. To nie jest praca domowa, to nie jest odpytywanie przy tablicy, to nie jest 
wypracowanie. W taki sposób dzieciom się rozwija horyzonty. 
Ja nie mówiłem, że się tutaj czegoś nie robi, czy jest zaniedbane. Zaproponowałem 
tylko rozszerzenie działań. Trzeba po prostu próbować wszystkiego. Ja doceniam to, 
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co robicie. Nie musimy od razu osiągnąć wielkiego sukcesu. Ale jeżeli dotrze to do 
czterech, czy pięciu rodziców – to już będzie osiągnięcie.  
- Pani Marzena Kubiec – w naszej szkole też organizujemy różne spotkania, imprezy i 
konkursy, podczas których młodzież się wiele uczy. Najlepszym tego przykładem jest 
Dzień Europejski. W tym roku odbył się po raz siódmy.  Bierze w nim udział cała 
społeczność  szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście. W trakcie takich uroczystości 
uczniowie dowiadują się wiele o kulturze i życiu ludzi w innych krajach. 
Jeżeli chodzi o rodziców to nie jest tak, że nie pomagają. Pomagają, ale nie wszyscy. 
- Przewodniczący rady – jest ważną rzeczą, żeby rodzicom uświadomić, że krzywdzą 
własne dziecko tak lekko podchodząc do zaświadczenia. 
Nie wiem z czego to wynika, że rodzice uciekają się do takich metod. Powinni raczej  
unikać „wyróżniania” swoich dzieci w taki sposób. 
- Pani Marzena Kubiec – to już pytanie do rodziców. 
- Przewodniczący rady – może warto by było uzmysłowić rodzicom, że powinni się 
bardziej zaangażować i robić wszystko co jest możliwe, żeby ich dziecko nie miało 
zaświadczenia z poradni. Bo to jest ważne. 
 - Radna Jadwiga Gubała – panie przewodniczący – pan żyjesz w latach 
siedemdziesiątych, osiemdziesiątych. 
- Przewodniczący rady – ja staram się żyć na bieżąco. 
- Wójt gminy – któraś z pań powiedziała, że nie wszyscy rodzice przychodzą na tego 
typu spotkania. Być może, że przychodzą ci co zawsze i ci, którzy interesują się 
postępami w nauce swoich dzieci. Dlatego musimy znaleźć sposób, żeby dotrzeć do 
tych rodziców, którzy tam być powinni. Na razie nie wiem, jak to zrobić. Może wy 
znajdziecie jakiś sensowny sposób, żeby uniknąć piętnowania dziecka które osiąga 
niższe wyniki a potrzepać (nieładnie mówiąc) tego rodzica. Żeby się poczuł 
odpowiedzialny za jego słabe wyniki w nauce. I do tego trzeba dążyć. Samymi 
spotkaniami z policją, psychologami czy terapeutami niczego nie osiągniemy, bo 
zwykle nie uczestniczą w tych spotkaniach te osoby, które powinny tego słuchać. To 
co zaproponował pan przewodniczący jest jakby kontynuacją tego, co do tej pory 
robicie. Myślę, że spotkania w których weźmie udział przewodniczący rady, wójt 
gminy i członkowie Komisji Oświaty będą inaczej postrzegane przez rodziców. 
Trzeba w jakiś sposób do tych ludzi dotrzeć i im uświadomić, że udział w takich 
spotkaniach jest ich obowiązkiem. A jak się z tego nie wywiążą – to stracą na tym 
tylko ich dzieci, które w przyszłości pomyślą, że jestem mechanikiem a mógłbym być 
lekarzem. 
- Pani Ewa Gąsior – ale wtedy będzie brakować mechaników panie wójcie. 
- Wójt gminy – my nie jesteśmy od tego, żeby kategoryzować dzieci i dzielić, które z 
nich ma być mechanikiem a które prawnikiem.  To dzieci powinny o tym decydować, 
korzystając z pomocy i wsparcia rodziców. Naszą rolą jest dziecko nauczyć. 
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Natomiast podjęcie decyzji o wyborze zawodu pozostawmy jemu. Rozumiem, że 
niektóre dzieci są mniej zdolne i wybiorą zawód poniżej oczekiwań rodziców. 
- Pani Ewa Gąsior – miałam w klasie kilkoro dzieci słabych. Żeby wiedzieć jak z nimi 
pracować ukończyłam kurs: praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Wiele się na tym kursie nauczyłam, jak należy z takim dzieckiem postępować. My nie 
możemy za wiele wymagać od dziecka które nie jest w stanie nauczyć się pewnych 
trudniejszych rzeczy, bo my to dziecko dodatkowo pognębimy. My nie możemy 
nadmiernie wymagać. My musimy rozpoznać indywidualne potrzeby i możliwości 
dziecka. I dostosować wymagania. A to dziecko nie zawsze ma orzeczenie poradni o 
jakimś defekcie, tylko opinię. I pisze wtedy normalny egzamin. Jeżeli ja będą od niego 
wymagać znajomości logarytmów zamiast dodawania i odejmowania – to takie 
dziecko mi w ogóle do szkoły nie przyjdzie. I ono mi do zeszytu nie zajrzy. My nie 
możemy wymagać więcej od dziecka słabego. Dzieci bardzo zdolne zachęcamy do 
brania udziału w różnych kursach i dodatkowych zajęciach. Te dzieci osiągają bardzo 
dobre wyniki w nauce i zostają laureatami, i finalistami konkursów przedmiotowych 
różnych szczebli. To nie jest tak jakbyśmy chcieli, żeby w jednej klasie byli sami 
lekarze i prawnicy. A propos rodziców. Mimo starań nie da się dotrzeć do każdego 
rodzica. Pan wójt zapewne zna wiele takich rodzin na terenie naszej gminy, które 
borykają się z wieloma problemami. W takich rodzinach jest alkohol, jest brak 
zainteresowania, jest matka za granicą, jest ojciec za granicą a dziecko jest pod opieką 
babci. To nie jest tak, że rodzic przyjdzie do szkoły na każde spotkanie i na każde 
wezwanie. Choćby pani z poradni przyjeżdżała raz na miesiąc, to i tak nic nie da. Bo 
jest taka grupa rodziców, którzy pojawiają się w szkole raz na rok. I jest z nimi 
utrudniony kontakt, bo nie przyjdą do szkoły cztery razy w ciągu roku. My naprawdę 
znamy środowisko, bo tu mieszkamy i rozpoznajemy możliwości ucznia. 
- Wójt gminy – ja wszystko rozumiem i wiem, że na rozwiązanie tego problemu nie 
ma idealnej recepty, ponieważ każdy przypadek jest inny. Ale zróbmy coś, żeby 
zmienić chociaż to, co możemy. Nie możemy winą za takie a nie inne wyniki ze 
sprawdzianu i egzaminu obarczać wyłącznie dzieci i rodziców.  W każdej szkole na 
terenie innych gmin powiatu, województwa czy kraju zdarzają się słabsi uczniowie. 
Tak samo w każdej innej wsi, miasteczku czy mieście mieszkają ludzie z tzw. 
marginesu. Nie odbierzcie tego jako przytyku z mojej strony. Uważam, że takiemu 
dziecku należy się szczególna pomoc z waszej strony. Natomiast nauczyciel, który się 
nie pojawił na dzisiejszym spotkaniu powinien się wytłumaczyć przed panią dyrektor. 
Tak samo rodzic, który nie przychodzi systematycznie na szkolne zebrania. Nie 
oczekują od was, żeby wszyscy uczniowie byli geniuszami, ale proszę was o więcej. 
Szanuję waszą pracę, ale po zostało zorganizowane to spotkanie, żeby wspólnie 
znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie wiem w jaki sposób zachęcić rodziców do brania 
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udziału w szkolnych spotkaniach. Może ich nastraszyć, że jak ich dziecko nie poprawi 
ocen, to nie zda do następnej klasy?  
- Pani Elżbieta Bębas – kara działa często gorzej niż nagroda. Może wobec tego 
stypendia będą taką formą nagrody, która zmotywuje uczniów średnich do osiągania 
lepszych wyników w nauce? 
- Wójt gminy – każda sugestia z waszej strony jest dla władz samorządowych bardzo 
cenna. Nie odbierajcie też wszystkiego jako krytyki z naszej strony i nie czujcie się za 
wszystko odpowiedzialni. 
- Pani Elżbieta Bębas – czujemy się odpowiedzialni za wyniki, tylko mamy za mało 
instrumentów do działania. Bo bardzo łatwo jest ukarać ucznia, czy zostawić go w tej 
samej klasie na drugi rok. A nam chodzi o to, żeby było jak najwięcej form 
nagradzania i motywowania. 
- Wójt gminy – mnie nie chodzi o to, żeby od razu karać; raczej chodzi mi o to, żeby 
dać do zrozumienia.  
- Przewodniczący rady – nasza gmina nie jest wyjątkiem. Bo nie żyjemy daleko na 
północy czy na Saharze. Patologia jest w naszej gminie i w innych gminach też. Tak 
samo różni są rodzice. Pytanie jest tylko jedno. Dlaczego mamy być w rankingu na 
ostatnim miejscu w powiecie? Dlaczego nie jesteśmy na piątym miejscu czy szóstym , 
tylko na ósmym? I to tak boli. Ja nie szukam przysłowiowej dziury w całym ani 
nikogo nie obciążam, ale nad tym się trzeba zastanowić. Dlaczego nie możemy być 
średniakiem tylko zawsze na ostatnim miejscu. Nie uwierzę w to, że w innych 
gminach jest inaczej. Nie. Wszędzie jest jednakowo. Bo wszędzie można spotkać pod 
sklepem różnych ludzi, wszędzie można spotkać różne rodziny. Tylko w tym układzie, 
jeżeli jesteśmy na równi ze wszystkimi – dlaczego mamy być na samym końcu. 
- Pani Elżbieta Bębas – dzieci mają problem na sprawdzianie z prostymi wyrazami. Na 
przykład nie wiedzą co to jest kanarek. A nie ma takiej możliwości, żeby dziecko 
usłyszało na lekcji każdy wyraz. Ja ostatnio czytałam na lekcji dzieciom tekst, w 
którym pojawił się wyraz orka.  Na pytanie co to jest, odpowiedziały że ssak. Dzieci 
ze wsi nie wiedziały, że chodzi o orkę w polu. 
- Radna Maria Woźniak – i co się tutaj kłania?  Kłania się czytanie ze zrozumieniem. 
- Radny Krzysztof Samburski – przychodząc na to spotkanie miałem pewne obawy, bo 
nie wiedziałem czego będzie dotyczyć i z czego to wynika. Będąc tutaj jestem mile 
zaskoczony, ponieważ dyskusja toczy się w sympatycznej atmosferze. Chciałem tylko 
powiedzieć że, w czasach kiedy szkoły podlegały pod kuratoria, prestiż nauczyciela 
był o wiele większy. Wtedy też do szkół chodziły dzieci zdolne i mniej zdolne. Teraz 
czytamy w prasie i w Internecie, że w tej szkole pani nie nauczyła a w innej nic nie 
robią. Sama lekcja nie wystarczy, żeby uczeń dobrze opanował materiał. Potrzebna 
jest jeszcze praca w domu i pomoc rodziców przy odrabianiu lekcji. Myślę, że z tego 
spotkania można wyciągnąć jakieś wnioski. My was nie będziemy uczyć jak trzeba 
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pewne rzeczy robić, bo wy się znacie na swojej robocie. My chcemy mieć dobre 
wyniki, dobre rankingi, itd., ale o ten prestiż też trzeba zadbać. Nie trzeba pozwalać na 
to, żeby ktoś uwłaczał godności zawodu nauczyciela. Często się to słyszy. Pewnie 
stało się to wtedy, odkąd organami prowadzącymi szkoły zostały samorządy. A że 
żyjemy w jednym środowisku, gdzie wszyscy się znają, to jeden od drugiego jest w 
pewnym sensie zależny. 
- Radna Maria Woźniak – nawiązując do w powyższej wypowiedzi uważam, że 
dyrektorzy powinni wspierać nauczycieli. Nie mówię, że dyrektorzy tego nie robią. 
Ale jeżeli dzieje się coś niepokojącego na lekcji, szczególnie w gimnazjum, dyrektor 
powinien użyć swojego autorytetu, wejść do klasy i odpowiednio zareagować, aby 
pomóc w ten sposób nauczycielowi. Wiem skądinąd, że w gimnazjum dzieją się 
rzeczy wręcz niedopuszczalne. Włącznie z wyśmiewaniem nauczycieli. Nieważne, czy 
nauczyciel ma mniejsze lub większe zdolności pedagogiczne, ale autorytet mieć musi. 
Nie można pozwolić na to, żeby uczniowie robili z nauczycielem co chcą. Dlatego 
dyrektor, pedagog i inni nauczyciele powinni mu pomóc. 
- Pan Andrzej Sobiegraj – pani Mario - nie wiem dlaczego nas tak pani nie lubi. 
Szanowni państwo. To jest taki wiek. Mieszkam w Chmielniku i znam uczniów 
tamtejszego gimnazjum. W porównaniu z nimi – nasze dzieci to anioły. Nawet jeżeli 
zlikwidują gimnazjum, to i tak do szkoły podstawowej będą uczęszczać dzieci w 
wieku lat 6 i 15. I tak samo będą się bić, kopać, etc. Może nie u nas, ale w innych 
szkołach tak będzie. A w dzieciach przychodzących do gimnazjum buzują hormony i 
zachodzą różne zmiany: fizyczne, psychiczne i emocjonalne. 
- Radna Maria Woźniak – bo tak się słyszy, 
- Pan Andrzej Sobiegraj –  odczułem to jako nagonkę z pani strony. A dzieci z naszej 
szkoły są chwalone dosłownie wszędzie: na wycieczkach, na zawodach sportowych, 
turniejach i konkursach. Naprawdę jestem z nich dumny.  
- Radna Maria Woźniak – w takim razie przepraszam, że się ośmieliłam powiedzieć 
to, co jest powszechne znane. Jeżeli wyniki z egzaminu gimnazjalnego są od iluś lat w 
dole. To chyba cos jest nie tak. 
- Pani Marzena Kubiec – ja mam listy gratulacyjne od poważnych ludzi z zewnątrz. 
Nie tylko z powiatu, województwa, ale i z Polski.  Nasi uczniowie, gdziekolwiek by 
nie pojechali, wszędzie są chwaleni za zachowanie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę – to 
nigdzie nie jest idealnie. W szkołach podstawowych też się zdarzają różne sytuacje na 
niektórych lekcjach. Wobec tego nie należy mówić, że tylko w gimnazjum jest źle. 
Ponieważ zawsze byłam stawiana pod ścianą, teraz chcę się pochwalić wynikami 
egzaminu gimnazjalnego. Biorąc pod uwagę średnią, nasze gimnazjum zajmuje drugie 
miejsce w powiecie buskim.  
- Radna Maria Woźniak – z matematyki ósme miejsce od końca w województwie. 
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- Pani Marzena Kubiec – oto szczegółowe wyniki z poszczególnych przedmiotów: 
część humanistyczna – historia i wos – 60,5%, w powiecie – 63%, w województwie – 
63%. To jest tylko 2,5% różnicy. Czy to jest zły wynik? Idąc dalej. Język polski – 
63,4%, w województwie – 61%, w kraju – 62%. Czyli my mamy wyższy wynik. 
Część matematyczno - przyrodnicza: matematyka – 38,7% i nie ukrywam, że jest to 
wynik niższy niż w powiecie, który wyniósł 44,6%. Przedmioty przyrodnicze – 46,1%, 
w powiecie – 48%. Język angielski – poziom podstawowy - 80,4% (wynik mówi sam 
za siebie), podczas gdy w powiecie – 69%, w województwie – 64%, w kraju – 67%. 
Język angielski – poziom rozszerzony – 74,2%, w województwie – 44%, w kraju – 
48%. Język rosyjski – 68,2%, w powiecie – 68,2%, w województwie – 54%  a w kraju 
– 58% (zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 – w załączeniu). Nie 
można być alfą i omegą we wszystkim. Mamy coś do poprawienia, ale cały czas 
idziemy do przodu. A państwo narzekacie, że w gimnazjum jest źle. Na dowód tego, 
że nasi uczniowie są uzdolnieni w różnych dziedzinach - przygotowałam dla państwa 
wykaz osiągnięć uczniów naszego gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.  
Po tym stwierdzeniu pani dyrektor przytoczyła osiągnięcia wszystkich uczniów zgodnie 

z wykazem stanowiącym załącznik do protokołu. 

Nasi absolwenci doskonale sobie radzą w innych szkołach – liceach i technikach. 
Najlepszym tego przykładem jest nasza uczennica, Aleksandra Szymańska, która ma 
najwyższą średnią w Liceum Ogólnokształcącym w Chmielniku. Noemi Sierlecka ma 
najwyższą średnią w Technikum Ekonomicznym w Staszowie i stypendium naukowe. 
Kolejny przykład. Karolina Górska – uczennica I LO im. Stefana Żeromskiego w 
Kielcach – ma najwyższą średnią w szkole, dzięki czemu otrzymała świadectwo z 
czerwonym paskiem i stypendium naukowe. Karolina Krowińska jak i inne uczennice 
uczęszczające do szkół średnich w Busku-Zdroju, również otrzymują świadectwa z 
paskiem. Czyż to nie jest efekt naszej pracy? Egzamin jest przez jeden dzień a na jego 
wynik ma wpływ wiele czynników. Nie mówię, że nie ma już nic do zrobienia. Ale my 
cały czas robimy wszystko, żeby poprawić wyniki. Jeżeli chodzi o dyscyplinę 
powinniśmy działać wspólnie: radni, nauczyciele i rodzice. Wychowujmy młodzież  
razem. 
- Radny Gustaw Treliński – trzeba się chwalić tym, co dobre i eksponować 
osiągnięcia, żeby słabsi uczniowie mieli do kogo równać.  
- Pani Marzena Kubiec – podam jeszcze jeden przykład. Słaby uczeń z innych 
przedmiotów na konkursie z chemii zdobył na szczeblu powiatowym bardzo wysokie 
miejsce. Zabrakło mu dosłownie jednego punktu, żeby się zakwalifikować do 
konkursu na szczeblu wojewódzkim. My nie negujemy ani słabych uczniów ani 
dobrych. Jeżeli w jakieś dziedzinie uczeń jest dobry – to mu podciągamy ocenę. 
Przecież nie wszyscy uczniowie muszą mieć szóstki ze wszystkich przedmiotów. 
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Moim zdaniem robimy w gimnazjum bardzo wiele. Proszę się nie czepiać i nie mówić 
ciągle, że w gimnazjum jest źle. Proszę o ewentualne pytania. 
- Przewodniczący rady – pani dyrektor – tutaj zaszło pewne nieporozumienie. Bo 
wygląda to tak, jakbyśmy siedzieli na dwóch różnych salach. My się nie czepiamy.  Ja 
na początku mówiłem, że po to tu jesteśmy, żeby porozmawiać ze wszystkimi. 
Mieliśmy zaprosić dyrektorów i nauczycieli tylko ze szkół podstawowych? My 
chcemy rozmawiać o wszystkim. Wiemy o sukcesach, wiemy o potrzebach, ale 
jeszcze szukamy pewnych przyczyn. I nie jest naszą intencją kogokolwiek urazić albo 
się czepiać. Chcemy natomiast po partnersku porozmawiać, bo nas do tego 
zobowiązują pełnione, przez nas i przez państwa, funkcje. I tylko o to chodzi. Cieszą 
nas sukcesy, ale martwią niskie miejsca w rankingach szkół. I taka jest prawda. I 
chcemy działać w tym kierunku, żeby ten stan rzeczy zmienić.  
Na tematy, które poruszył pan Sobiegraj wypowiadają się fachowcy w telewizji. 
Młodzież w pierwszej klasie gimnazjum chce zaistnieć w nowym środowisku i 
zaimponować rówieśnikom czymś, co nie do końca jest dobre i akceptowalne przez 
nauczycieli. I my to wiemy. Wiemy również, jak trudno się z taką młodzieżą pracuje. 
Wystarczy jechać autobusem, czy stać na przystanku. Widzimy wtedy, w jaki sposób 
młodzi ludzie podchodzą do ludzi starszych. Albo jak traktują nauczycieli, kiedy 
ciągle spada  prestiż wykonywanego przez nich zwodu, o czym mówił wcześniej 
radny Samburski. I w takich warunkach przyszło nam działać. I w takich warunkach 
proponuję się zastanowić co zrobić, żeby było lepiej. Jeżeli dany uczeń jest dobry – to 
nie zrobimy z niego super gwiazdy. Ale jeżeli ktoś jest słaby – to trzeba mu pomóc. 
Proszę wobec tego o unikanie tego typu sformułowań w trakcie wypowiedzi. 
- Pan Marcin Parka – jest to pierwsze spotkanie nauczycieli z nową Radą Gminy. 
Spotkanie, które budziło różne skojarzenia. Powód spotkania – oczywisty. Bo jeżeli w 
prasie, która dociera do każdego rodzica w całym województwie, jest napisane że 
Gnojno jest „be”, bez żadnego komentarza i bez żadnej analizy, to wychodzi na to, że 
papier wszystko przyjmie. Dobrze, że przewodniczący i radni zechcieli się z nami 
spotkać, bo podczas takiego spotkania można sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Bo nie 
wszystko jest „cacy”. Po pierwsze. Wszyscy oczekują, że nauczyciel będzie 
cudotwórcą. Póki co nikt nie jest zainteresowany poziomem nauczania. Szkoły średnie 
podczas naboru są zainteresowane przede wszystkim pozyskaniem jak największej 
liczby uczniów, żeby były etaty. Generalnie zawodówek nie było. Poziom spada. Mało 
tego. Uczeń po skończeniu szkoły średniej dostaje pracę, ale wyłącznie ten, który ma 
układy. Nie ten, który ma dobrze w głowie poukładane. W związku z tym autorytet 
nauczyciela też spada. Ale powiedzmy sobie prawdę. Po raz pierwszy nauczyciele 
mogą się do końca wypowiedzieć. Na sesji było tak, że przeczytało się sprawozdanie, 
odfajkowało i dyrektorom podziękowało. Tak to wyglądało. Jeżeli władza 
uchwałodawcza, najwyższa w gminie, nie uszanuje nauczyciela a nauczyciel jest 
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uzależniony od takich czy innych układów, to jaki on będzie miał autorytet? Nie 
wszyscy nauczyciele spełniają nasze oczekiwania, o czym najlepiej wiedzą dyrektorzy 
szkół. Tylko dyrektor ma różne uwarunkowania i nie może zająć do końca swojego 
stanowiska. Dajmy dyrektorowi te uprawnienia, które mu się należą, żeby miał 
argumenty w ręce. 
- Radna Maria Woźniak – popieram. 
- Pan Marcin Parka – mało tego; ostatnie badania dostępne w Polsce wykazują, że 
nauczyciel nie pracuje 18 godzin tygodniowo, tylko 47. Pozostały czas poświęca na 
kontakty z rodzicami, ewaluację i uzupełnianie dokumentacji szkolnej. W szkołach 
jest straszna biurokracja. Jeżeli przyjeżdżają przedstawiciele z kuratorium, to 
tygodniami siedzą nie nad poziomem dziecka, nie nad programem, ale ewaluacją. 
Kolejna sprawa. Przypuśćmy że nauczyciel zauważy, że nie dziecko nie radzi sobie z 
nauką i powie o tym rodzicowi. Rodzic jeżeli zechce – to pójdzie do poradni. Nie ma 
żadnej siły, żeby go do tego zmusić. Są jeszcze takie sytuacje, że dziecko dostaje 
orzeczenie z poradni, ale szkoła o tym nie wie. Bo pracowników poradni obowiązuje 
tajemnica zawodowa a rodzic orzeczenia nie dostarczył. Mało tego. Do szkoły 
przychodzą rodzice tych dzieci, które się dobrze uczą. Rodzice dzieci słabszych 
bardzo rzadko zaglądają do szkoły. Dlatego uważam, że zgłoszone postulaty należy 
wziąć pod uwagę i spotkać się od czasu do czasu czy to na sesji, czy przy innej okazji i 
omówić od podszewki wszystkie bolączki i niedociągnięcia. Nawet jeżeli ktoś 
docieka. Bo to świadczy tylko o tym, że jest dobrym gospodarzem. Nie musimy się na 
siebie obrażać. Nawet jeżeli powiem coś, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Bo 
mam prawo się pomylić, Bo jestem tylko człowiekiem. Nie można urabiać opinii o 
nauczycielu w kiosku, w autobusie a przede wszystkim w domu przy dzieciach. 
Powiem jeszcze o jednej rzeczy. Były swego czasu sławetne dyskoteki w Gnojnie. 
Godzina druga, trzecia w nocy a dzieci dwunasto-, trzynastoletnie chodzą sobie bez 
żadnej opieki. Pytam się. Gdzie są rodzice? Gdzie jest wychowanie? I potem nie 
należy się dziwić różnym rzeczom. Bo wiek wiekiem a hormony – hormonami. U nas 
jeszcze nie jest tak źle w porównaniu z tym, co się dzieje w szkołach średnich.  
Odnoszę natomiast wrażenie, że naszą gminę nie wszyscy do końca lubią a artykuły w 
prasie - nie do końca dopracowane. Ba. Mało tego. Jeżeli dzieci się słabo uczą, 
powinna być stosowana kara dyscyplinująca. Mówię o Lucynie. Zaproponowała 
zostawienie dziecka na drugi rok i co? Efekt był taki, że miała nagonkę ze wszystkich 
stron. Ja rozumiem, że jeżeli dziecko jest słabe, niech idzie do zawodówki, bo z niego 
naukowca nie będzie. Ale jeżeli ktoś sobie lekceważy wszystko, to wtedy jest bardzo 
źle. Dlatego prośba z naszej strony. Jak najwięcej rozmawiać, ale i wzajemnie się 
szanować. 
- Pani Barbara Ramska – nie wiem czy się to Państwu spodoba, czy się nie spodoba, 
ale ja uważam, że trzeba się cieszyć z tego co mamy, zwłaszcza w kontekście 
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zapowiadanych reform oświatowych. Już w tej chwili nie mamy skutecznych narzędzi 
żeby ukarać małe dziecko, uczęszczające do przedszkola, zerówki czy pierwszej klasy, 
nawet jeśli na wiele sobie pozwala. Rodzice w domu też nie karzą swoich dzieci, bo 
się boją odebrania praw rodzicielskich.  
Ja uczę matematyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło taki 
program nauczania w klasach I-III (ja to nazywam  bawidkiem), zgodnie z którym nie 
wolno nam sprawdzać umiejętności ucznia po pierwszej i drugiej klasie. Dopiero 
wolno nam to zrobić po skończeniu trzeciej klasy.  I co my mamy zrobić, jeżeli się  
okazuje, że uczeń trzeciej klasy nie zna liter? To rodzic podejmuje decyzję o 
pozostawieniu lub nie swojego dziecka w tej samej klasie. Nauczyciel nie może podjąć 
sam takiej decyzji. I przychodzi takie dziecko do czwartej klasy, nie umiejące czytać, 
nie znające liter. A program w tej klasie nie jest okrojony i trzeba go realizować. 
Dlatego ja nie wiem, co powiem za 3 lata, jeżeli wezmę udział w takim spotkaniu. Bo 
jedno dziecko potrzebuje na rozwiązanie testu 20 minut a inne 4 godzin, nie ponosząc 
przy tym żadnych konsekwencji. Jemy wolno to robić, bo ma swoje tempo pracy. Jak 
ja zrobię kartkówkę w IV klasie, to taki uczeń albo rozwiąże jedno zadanie albo nie 
rozwiąże żadnego. I co ja mam z takim uczniem zrobić? Jeszcze raz powtórzę. 
Cieszmy się z tego co mamy a bójmy się tego, co będzie za trzy lata. 
- Przewodniczący rady – jako nauczyciele macie dużo większy kontakt z rodzicami niż 
my. Słyszałem to od wielu rodziców, że wychowują swoje dzieci bezstresowo, aby 
zyskać w ich oczach szacunek. Jako jeden z argumentów podali fakt, że dziecko 
wychowywane bezstresowo lepiej sobie radzi w grupie niż dziecko wychowywane w 
rygorze.  
- Pani Barbara Stępień – że by nie być gołosłowną. Zwróciłam dziecku z zerówki 
uwagą, bo się źle zachowywało podczas apelu. I co zrobiło? Pokazało mi fakju. 
- Pani Elżbieta Bębas – dzieci są różne a wynik z egzaminu to tylko dane statystyczne. 
Mam dziecko, które ma 39 punktów i mam dziecko, które ma 7 punktów. Po 
zsumowaniu wyników wyjdzie taka a nie inna średnia. Ja wiem, że musimy coś zrobić, 
żeby słabsze dzieci podciągnąć. Ale nie zawsze się da, bo często są to dzieci z 
pewnymi ograniczeniami. Dużo jest też zdolnych leni. I z tymi można by coś zrobić, 
ale przy naszej współpracy z rodzicami, z systemem większych nagród. To musi być 
coś, co na te dzieci zadziała; zadziała na ich wyobraźnię. Możemy im dać na koniec 
roku świadectwo z czerwonym paskiem. Na niektóre dzieci to działa, bo chcą mieć 
takie świadectwo. Książka w formie nagrody też na nich nie robi wrażenia. Może 
pójść w stronę stypendiów naukowych, jak to robią inne gminy. Może to jest 
rozwiązanie. 
- Przewodniczący rady – może rzeczywiście taka nagroda dla tzw. zdolnych leni 
byłaby zachętą. I dzięki temu szkoła uzyskałaby wyższą średnią. 
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- Pan Marcin Parka – ja proponuję, aby na naszej stronie w Tygodniku Ponidzia 
zamieszczać wszystko to, co się pozytywnego dzieje w każdej ze szkół.  
- Pani Wanda Musiał – uczę w gimnazjum matematyki od kilkunastu lat. Powiem 
szczerze, że lepszego wyniku się nie spodziewałam, bo jedna klasa była słabsza a 
druga mocniejsza. Ale cieszy mnie to, że na koniec trzeciej klasy postawiłam oceny 
celujące. Miałam też uczennice, które chętnie rozwiązywały dodatkowe zadania. To 
nie jest tak, że nic nie robimy. Naprawdę staramy się z tymi uczniami pracować przez 
trzy lata, jak najlepiej. Jeżeli natomiast chodzi o krążące opinie na temat złego 
zachowania uczniów, to chcę powiedzieć, że wcześniej też się takie sytuacje zdarzały. 
Aby zapobiegać takim sytuacjom, zwykle odbywamy rozmowy z wychowawcą klasy i 
dyrektorem szkoły. Nie mam do siebie żalu, że tak wyszło. Co nie znaczy, że nie 
można nic w tej kwestii zrobić w przyszłym roku. Nawet gdyby ten wynik w kolejnym 
roku był słabszy – nie urwie się nikomu głowy. Bo matematyka, jak sami Państwo 
wiedzą, nie jest przedmiotem łatwym. 
- Radny Wincenty Krawczyk – dobrze, że z inicjatywy pana przewodniczącego zostało 
zorganizowane spotkanie z gronem nauczycielskim. Jak zapewne wiecie, cztery lata 
temu była reforma oświaty na terenie gminy. Mimo reformy i tak samorząd bardzo 
dużo dokłada do utrzymania szkół. W czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły było 
zupełnie inaczej. Dyrektor lub nauczyciel mógł ucznia ukarać za złe zachowanie. A 
nie tak jak teraz – nic nauczycielowi nie wolno. Dlatego uważam, że musimy się 
spotykać w takim gronie i omawiać wszystkie sprawy. Tak samo należy się spotykać z 
rodzicami i o wszystkim rozmawiać. 
- Przewodniczący rady – wobec tego proszę panią kierownik GZOS o krótkie 
podsumowanie. 
- Pani Stanisława Sikora – szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem o czym mam 
mówić. Nikt mi nie powiedział, że mam przygotować jakieś dane. Ja mogę tylko 
dokonać ogólnego podsumowania. 
- Wójt gminy –  powodem naszego spotkania był artykuł w gazecie. Ale spotykając się 
w takim gronie, możemy tak naprawdę porozmawiać o wszystkim.  
- Przewodniczący rady – pani Stasiu – powiem krótko: jak ktoś w czymś siedzi, to się 
nie musi przygotowywać, bo na bieżąco wie, co w trawie piszczy. I o to mi tylko 
chodzi. Ja nie wymagam od pani szczegółowych informacji. 
- Pani Stanisława Sikora – sprawy finansowe musiałabym przedstawić w oparciu o 
sprawozdania, bo jak pan doskonale wie, wszystko z czegoś wynika. 
- Przewodniczący rady – proszę więc nie mówić, co z czego wynika, tylko podać 
ogólna kwotę, ile gmina dokłada do funkcjonowania szkół. 
- Pani Stanisława Sikora – myślę, że wystarczy nam kwota, która została zaplanowana 
w budżecie na bieżący rok na zadania oświatowe. Wszyscy wiemy, że zaplanowano 
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najniezbędniejsze minimum. Czyli pieniądze na najpilniejsze potrzeby. Nie ulega 
natomiast wątpliwości, że dokładamy do subwencji oświatowej. 
- Przewodniczący rady – jeszcze tylko brakuje tego, żeby pani powiedziała, że jak 
trochę zabraknie – to się dołoży. 
- Pani Stanisława Sikora – panie przewodniczący – jak pan doskonale wie, nowy rok 
szkolny wiąże się z nowymi projektami organizacyjnymi. I może się zdarzyć taka 
sytuacja, że zabraknie nam przykładowo pieniędzy dla nauczycieli prowadzących 
nauczanie indywidualne.   
- Wójt gminy – na moją prośbę pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 
przygotowują sprawozdanie finansowe z ostatnich 6 lat, w rozbiciu na poszczególne 
działy.  Po dogłębnej analizie danych zawartych w takim sprawozdaniu, będziemy 
mogli dokonać pewnych zmian. Na razie nie mówię o szczegółach, bo nie mam przed 
sobą tego opracowania. Jak doskonale wiecie, w 2011 roku została u nas 
przeprowadzona reforma oświatowa, która miała spowodować niedokładanie do szkół. 
Żeby zobrazować sytuację powiem tylko, że przed reformą dokładaliśmy do oświaty 
1.300 tys. zł, a w tej chwili dokładamy – 2.400 tys. zł. To jest dla nas szok. Bo zamiast 
wyjść na zero, co było celem tej reformy, dokładamy kilkaset tysięcy więcej. Dlatego 
między innymi kazałem paniom przygotować tę informację. 
- Radna Maria Woźniak – doszło przedszkole, stołówki a dzieci ciągle ubywa. 
- Wójt gminy – w kwocie 1.300 tys. zł mieściły się też te wszystkie wydatki.  Czyli 
jest coś nie tak a subwencja miała wystarczyć na utrzymanie oświaty na terenie gminy. 
Jak to się stało, że jest zgoła inaczej. Tego jeszcze nie wiem. 
- Pani Stanisława Sikora – w najbliższych dniach przekażemy na pana ręce gotowe 
sprawozdanie. 
- Wójt gminy – w związku z tym proponuję aby się spotkać, z dyrektorami szkół i 
kierownikami filii we wrześniu, i omówić wszystkie kwestie, wynikające z 
przygotowanych materiałów oraz podjąć decyzję, w jakim kierunku pójść. W tej 
chwili jest jedna wielka niewiadoma i niepewność jutra. A to nie służy ani 
nauczycielom ani dzieciom. Nie czujcie się w jakiś sposób zagrożeni. Nie mniej 
jednak oczekuję od was nowych propozycji i pewnych sugestii zmierzających do 
uzdrowienia sytuacji. Bo sami wiecie, że te pieniądze idą nie tam, gdzie  trzeba. A 
chodzi o to, żeby były lepiej i efektywniej spożytkowane. 
- Radna Maria Woźniak – jeżeli już jesteśmy przy finansach, chce państwu przekazać 
kilka istotnych informacji. Otóż zmniejszono nam subwencję ogólną o 300 tys. zł. Jest 
to dla naszej gminy bardzo duża kwota. Konstrukcja budżetu polega na tym, że 
wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących a pewne proporcje muszą 
być zachowane. Na razie wydatki bieżące zostały utrzymane na niezmienionym 
poziomie. Ale do końca roku wszystko się może zmienić. I dlatego nie jest 
wykluczone, że  przyjdzie nam się zmierzyć w przyszłości z bardzo trudnymi 
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decyzjami. Tym bardziej, że dochody majątkowe nam spadły, bo nie mamy już nic 
atrakcyjnego do sprzedania a to co jest, nie znajduje nabywców. Może  dostaniemy 
jakieś dotacje, ale w tej chwili stajemy przed bardzo trudnym zadaniem. 
          Przewodniczący rady, kończąc tę część posiedzenia, podziękował wszystkim 
nauczycielom za przybycie. Podkreślił, że bardzo mu się podobało to, iż każdy miał 
możliwość wypowiedzenia się. Następnie życzył wszystkim miłych i spokojnych 
wakacji. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.- 
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