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Protokół Nr 5/2021 

z  posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska,  

które odbyło się w dniu  19 maja 2021 roku o godzinie 16.00.  

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie według załączonej listy 

obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było quorum  

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Pan Andrzej Kowalczys przewodniczący Komisji zaproponował następujący 

porządek posiedzenia Komisji:   

 

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Zespołu 

Przedszkolnego – druk nr 926. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i punktów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 927.   

3. Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

4. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach 

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia  został przyjęty jednogłośnie 6 głosami. 
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PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Zespołu 

Przedszkolnego – druk nr 926. 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. przepisy ustawy Prawo 

oświatowe wskazują na możliwość tworzenia zespołów przedszkolnych  

z przedszkoli mających siedzibę na obszarze objętym jednym obwodem szkoły 

podstawowej. 

Połączenie Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 22 mających siedzibę w obszarze 

objętym obwodem Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku, spowoduje efektywne 

zarządzanie potencjałem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  

oraz bazą lokalową. 

Nowo utworzonym zespołem kierować będzie jeden dyrektor co przyniesie 

wymierne korzyści zarządzania kadrą oraz pozwoli wydatkować środki w sposób 

bardziej racjonalny. 

Z dnie 1 września 2021 roku pracownicy Przedszkola nr 2 w Gdańsku  

oraz Przedszkola nr 22 „Słoneczny Promyczek” stają się pracownikami Zespołu 

Przedszkolnego nr 1. 

Rady Pedagogiczne zaopiniowały  pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1, w skład którego wchodzą: Przedszkole  

nr 2 oraz Przedszkole nr 22. 

Zgłaszam  autopoprawkę, dotyczy ona błędu pisarskiego w podstawie oprawnej, 

która jest przytoczona na początku uchwały – ustęp drugi, art. 91 Prawo 

Oświatowe. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 6 głosami „za”, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.    
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  

na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i punktów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 927.   

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. zachodzi konieczność zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 

Gdańska w związku  z połączeniem  Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola  

nr 22 im. ”Słoneczny Promyczek” w Zespół Przedszkolny nr 1. 

 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 6 głosami „za”, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.    

 

 

 

PUNKT 3 

Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Obecnie w trybie pełni stacjonarnym pracują przedszkola i klasy najmłodsze  

w szkołach podstawowych. Frekwencja w klasach I-III, myślę że jest jakąś miarą 

jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o uczniów w szkołach, jest to na poziomie  

85 procent. 

W gdańskich szkołach  mamy osiem przypadków zachorowań uczniów, 

kwarantanną objętych jest 126 uczniów. Wśród nauczycieli nie mamy obecnie 

żadnego przypadku zachorowania na COVID – 19, natomiast kwarantanną 

objętych jest ośmiu nauczycieli, 11 pracowników administracji obsługi  

w placówkach samorządowych.   

W placówkach nie samorządowych sytuacja jest bardzo podobna, mamy dwa 

przypadki zachorowań wśród uczniów, kwarantanną objętych dwunastu uczniów. 
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Troje nauczycieli ma stwierdzony Covid natomiast jeden nauczyciel przebywa  

na kwarantannie.  

Jest dobra sytuacja  w Gdańskim Zespole Żłobków, nie ma żadnego przypadku 

stwierdzonego zachorowania na Covid, zarówno wśród dzieci opiekunów  

i administracji natomiast kwarantanną objętych jest troje dzieci i jeden opiekun. 

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację  dotyczącą sytuacji w placówkach 

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

 

              

PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności radnych w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie posiedzenia. 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji podziękował za udział  

w spotkaniu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji 

/-/Andrzej Kowalczys 

 

 
 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska  

 


