
Protokół nr  1/2014 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i 

Obywatelskich odbytego w dniu  1 grudnia  o godz. 16 - tej  2014 roku  w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Poniecu. 

______________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniach   uczestniczyli : 

1.   Piotr          Jańczak                           Przewodniczący  Komisji 

2.   Ewa           Kończak                         Zastępca   Przewodniczącego Komisji 

3.   Dariusz      Kieliś                              Członek    komisji 

4.   Mariusz     Nowak                            Członek    komisji 

5.   Jacek         Widyński       Burmistrz Ponieca 

6.   Eugeniusz  Nowak                            Zastępca  Burmistrza    

 

Nieobecna na posiedzeniu była radna Aneta Wrotyńska.  

 

           Przewodniczący Komisji Piotr Jańczak dokonał otwarcia posiedzenia, 

powitał przybyłych członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził, że tematem 

posiedzenia  jest  wypracowanie stanowiska na temat skargi pani Anety Paszkowiak  złożonej 

na działania edukacyjne prowadzone przez panią Grażynę Pierzchałę, Dyrektora Przedszkola 

Samorządowego w Łęce Wielkiej. Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja w tej 

sprawie spotyka się po raz trzeci. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 4 listopada 2014r. 

zapoznała się z treścią skargi. Członkowie Komisji postanowili zwrócić się do Dyrektora 

Przedszkola z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze.  

Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2014r. pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego w 

Łęce Wielkiej ustosunkowała się do zarzutów dotyczących jej działań edukacyjnych w 

stosunku do dziecka osoby skarżącej.  

 W związku z kończącą się kadencją Rady Miejskiej z dniem 15 listopada 2014. 

komisja nie zdążyła wypracować ostatecznego stanowiska na temat skargi. Pismo w tej 

sprawie przekazała Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Po ukonstytuowaniu się nowej Rady 

Miejskiej, komisja po przeanalizowaniu zarzutów zawartych w skardze i wyjaśnień pani 

Dyrektor uznaje skargę za bezzasadną.  

  

W związku z tym Komisja wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej o uznanie skargi za 

bezzasadną. Uzasadnienie w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji   Piotr Jańczak  dziękując członkom komisji i gościom za udział  i 

dokonał  zamknięcia posiedzenia. 

 

Protokolant                                                                                       Przewodniczący  komisji 

Radomiła Repak                                                                                   Piotr Jańczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie Komisji dotyczące uznania skargi za bezzasadną. 

 

 Syn skarżącej został przyjęty do Przedszkola Samorządowego w Łęce 

Wielkiej w kwietniu 2013 r. na prośbę rodziców przy pełnej akceptacji 

warunków pobytu w przedszkolu. Po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną w Lesznie, oraz wolnym miejscem w grupie dziecko zostało 

przyjęte bez przeszkód. Chłopiec został zakwalifikowany do grupy dzieci 3-4 

letnich, która składała się z 15-czterolatków i 8-trzylatków. W tej grupie były 

też prowadzone dodatkowe zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i religii. W 

związku z orzeczeniem  niepełnosprawności i specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi dziecka zespół nauczycieli opracował i realizował indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny. 

 

W ramach tego programu zapewniono: 

- dodatkowe indywidualne zajęcia terapii logopedycznej/1 godz. w tygodniu w  

   rozbiciu na cztery 15-minutowe jednostki/ 

- zajęcia rewalidacyjne/ 1 godz. w tygodniu w rozbiciu na trzy 20-minutowe  

  jednostki/. 

W ramach spotkań zespołu udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

omawiano i oceniano postępy dziecka. Na tych spotkaniach dyskutowano i 

podejmowano decyzje o sposobie dalszych działań i pracy z chłopcem. Rodzice 

dziecka aktywnie uczestniczyli w pracach zespołu, co umożliwiło wymianę 

informacji i wspólne podejmowanie różnych decyzji tak, by efekty pracy 

dziecka były jak najlepsze. Dyrektor Przedszkola zapewniła dziecku 

indywidualne wsparcie osoby dorosłej w grupie przedszkolnej. Została 

zatrudniona pomoc nauczyciela, która miała za zadanie wspomagać dziecko w 

samoobsłudze, kontaktach i komunikacji z otoczeniem. Osoba ta została 

zatrudniona wcześniej niż spłynęła subwencja na dziecko niepełnosprawne. 

Matka w swej skardze pozytywnie wyraża się o opiekunce.  

Dyrektor Przedszkola ustosunkowała się do pozostałych zarzutów twierdząc, że 

nie są one zgodne ze stanem faktycznym i nie są dowodem na brak właściwej 

opieki ze strony Przedszkola. Potwierdziła tylko fakt, że dziecko wymaga 

bardzo specjalistycznej opieki, której placówka nie jest w stanie zapewnić.  

Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że dołożyła wszelkich starań by na bieżąco 

rozwiązywać pojawiające się problemy i zapewnić dziecku najlepsze warunki 

do rozwoju. 
 


