
    

DEBATA DEBATA 
„„Od lepszej edukacji do Od lepszej edukacji do 

lepszej przyszłości”.lepszej przyszłości”.

Sępólno Krajeńskie Sępólno Krajeńskie 
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SALA SESYJNA SALA SESYJNA 
Obecni: Obecni: 

• radni, radni, 

• zaproszeni goście: wizytator Kuratorium zaproszeni goście: wizytator Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy, dyrektor Kujawsko Oświaty w Bydgoszczy, dyrektor Kujawsko 
– Pomorskiego Centrum Edukacji – Pomorskiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli, media, Nauczycieli, media, 



  

SALA SESYJNASALA SESYJNA

 Obecni:Obecni:

• dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, sołtysi wsi nauczyciele, sołtysi wsi 



  

 Powitanie – przewodniczący Rady Powitanie – przewodniczący Rady 

Miejskiej p. Tomasz Cyganek Miejskiej p. Tomasz Cyganek 



  

 Nagrodzenie dzieci i nauczycieli Nagrodzenie dzieci i nauczycieli 
(laureatów konkursów) (laureatów konkursów) 

 Prowadzący – p. Marek Tymecki (cele Prowadzący – p. Marek Tymecki (cele 
debaty)debaty)



  

 Materiał filmowy: „Czy wiesz, że …” Materiał filmowy: „Czy wiesz, że …” 

 Listy dzieci – „Szkoła naszych marzeń” Listy dzieci – „Szkoła naszych marzeń” 



  

Oczekiwania rodziców:Oczekiwania rodziców:

 poprawa bazy lokalowej (rozbudowa poprawa bazy lokalowej (rozbudowa 
szkół, stołówka, szatnie itp.), szkół, stołówka, szatnie itp.), 

 obiekty sportowe (boisko szkolne, obiekty sportowe (boisko szkolne, 
bieżnia, skocznia), bieżnia, skocznia), 

 liczebność klas (mniejsze klasy), liczebność klas (mniejsze klasy), 
 pracownie komputerowe (internet), pracownie komputerowe (internet), 
 pozostawienie zespołów w strukturze pozostawienie zespołów w strukturze 

gminy.gminy.



  

RAPORT O STANIE RAPORT O STANIE 
OŚWIATYOŚWIATY

 Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty 
Samorządowej – p. Marek Tymecki: Samorządowej – p. Marek Tymecki: 



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

Do najważniejszych zadań 
inwestycyjno – remontowych 
realizowanych w roku 2010 można 
zaliczyć:

W Zespole Szkół Nr 1
Oddanie do użytku kompleksu boisk 
sportowych „Moje boisko ORLIK – 2012” 
wraz z parkingiem, widownią, 
czterotorową bieżnią i skocznią w dal 
pokrytą poliuretanem (1mln 400 tys.zł),
Usunięcie płyt budowlanych typu 
„Jumb”, wykonanie kanalizacji 
deszczowej, utwardzenie kostką 
brukową ok. 500 m2 dróg 
komunikacyjnych i otoczenia oraz 
wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych (30 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Zespole Szkół Nr 1W Zespole Szkół Nr 1
 Wykonanie dróg komunikacyjnych od Wykonanie dróg komunikacyjnych od 

szkoły do obiektu „Orlik”, utwardzenie szkoły do obiektu „Orlik”, utwardzenie 
terenu w sąsiedztwie bieżni i skoczni terenu w sąsiedztwie bieżni i skoczni 
(18 tys. zł),(18 tys. zł),

 Wykonanie opaski ochronnej wokół Wykonanie opaski ochronnej wokół 
budynków, poprawa istniejących dróg budynków, poprawa istniejących dróg 
komunikacyjnych, odbudowa terenów komunikacyjnych, odbudowa terenów 
zielonych (1,5 tys. zł),zielonych (1,5 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Zespole Szkół Nr 1
Pozyskanie w ramach projektu 
POKL „Wiem i potrafię” 16 
stanowiskowej pracowni 
językowej z umeblowaniem 
rozszerzonej o zakup 8 stanowisk 
z budżetu szkoły połączone z 
remontem kapitalnym klasy (17,5 
tys. zł),
Wymiana podłogi w jednej z klas – 
w trakcie realizacji (7 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Zespole Szkół Nr 3
Zakup mebli do nowoutworzonego oddziału 
„0” z montażem wyposażenia dla klas I-III 
zakupionym w 2009r. w ramach projektu 
„Radosna szkoła” (6 tys. zł + 12 tys. zł),
Dokończenie wymiany wszystkich podłóg 
w klasach - ułożenie nowych podłóg w 5 
pomieszczeniach połączony z częściowym 
remontem ścian i ich wymalowaniem (34 
tys. zł), Położenie gładzi, malowanie ścian 
w 4 klasach (11,5 tys. zł + własna 
robocizna),
Zakup mebli do 3 klas, wymiana 7 drzwi – 
zadania w trakcie realizacji (26 tys. zł),
Zagospodarowanie trawników wokół 
obiektu „Orlik” – (7 tys. zł z budżetu 
Gminy),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Zespole Szkół w LutowieW Zespole Szkół w Lutowie

 Wymalowanie jednej klasy, Wymalowanie jednej klasy, 
toalet dla dziewcząt i chłopców toalet dla dziewcząt i chłopców 
na obu piętrach oraz świetlicy na obu piętrach oraz świetlicy 
szkolnej,szkolnej,

 Zakup ławek i krzeseł do jednej Zakup ławek i krzeseł do jednej 
z klas oraz oddziału „0”,z klas oraz oddziału „0”,

 Dokończenie wymiany podłóg Dokończenie wymiany podłóg 
w 8 (ostatniej) klasie, remont w 8 (ostatniej) klasie, remont 
szatni, korytarza w piwnicy i szatni, korytarza w piwnicy i 
remont klasy - w trakcie remont klasy - w trakcie 
realizacji (33,5 tys. zł),realizacji (33,5 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Zespole Szkół w WałdowieW Zespole Szkół w Wałdowie

 Kapitalny remont biblioteki Kapitalny remont biblioteki 
szkolnej (10,5 tys. zł),szkolnej (10,5 tys. zł),

 Zakup II części pracowni Zakup II części pracowni 
komputerowej (11 tys. zł),komputerowej (11 tys. zł),

 Zakup krzeseł i tablicy do klasy Zakup krzeseł i tablicy do klasy 
I SP (2 tys. zł),I SP (2 tys. zł),

 Zakup pomocy dydaktycznych i Zakup pomocy dydaktycznych i 
sprzętu gospodarczego – w sprzętu gospodarczego – w 
trakcie (5,6 tys. zł),trakcie (5,6 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Szkole Podstawowej w W Szkole Podstawowej w 
WiśniewieWiśniewie

 Dokończenie budowy ścieżki Dokończenie budowy ścieżki 
zdrowia w obrębie kompleksu zdrowia w obrębie kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego (12 tys. sportowo – rekreacyjnego (12 tys. 
zł),zł),

 Wymiana białej armatury w toalecie Wymiana białej armatury w toalecie 
chłopców.chłopców.



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Szkole Podstawowej w ZalesiuW Szkole Podstawowej w Zalesiu  
 Zgromadzenie środków na ułożenie ok. Zgromadzenie środków na ułożenie ok. 

200 m200 m2 2 kostki brukowej we wjeździe oraz kostki brukowej we wjeździe oraz 
na drodze komunikacyjnej -zadanie w na drodze komunikacyjnej -zadanie w 
trakcie realizacji (15 tys. zł robocizna plus trakcie realizacji (15 tys. zł robocizna plus 
materiał zakupiony w 2009r.),materiał zakupiony w 2009r.),

 Wymalowanie pracowni komputerowej, Wymalowanie pracowni komputerowej, 
ścian i sufitów zastępczej sali ścian i sufitów zastępczej sali 
gimnastycznej, klatki schodowej, części gimnastycznej, klatki schodowej, części 
korytarza, łazienek, szatni, drzwi korytarza, łazienek, szatni, drzwi 
wejściowych i inne prace malarskie i wejściowych i inne prace malarskie i 
drobne remonty podłóg (6 tys. zł),drobne remonty podłóg (6 tys. zł),

 Pozyskanie materiału na budowę wiaty Pozyskanie materiału na budowę wiaty 
rekreacyjnej,rekreacyjnej,



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Szkole Podstawowej w ZbożuW Szkole Podstawowej w Zbożu  
 Wymiana podłóg w trzech klasach Wymiana podłóg w trzech klasach 

lekcyjnych (12 tys. zł),lekcyjnych (12 tys. zł),
 Zakup stolików i krzeseł Zakup stolików i krzeseł 

uczniowskich do jednej z klas (4,5 uczniowskich do jednej z klas (4,5 
tys. zł),tys. zł),

 Zakup pomocy dydaktycznych dla Zakup pomocy dydaktycznych dla 
klas I-III w ramach rządowego klas I-III w ramach rządowego 
projektu „Radosna szkoła” (6 tys. zł), projektu „Radosna szkoła” (6 tys. zł), 

 Wymiana kotła CO (14,5 tys. zł),Wymiana kotła CO (14,5 tys. zł),
 Odmalowanie klasy i części Odmalowanie klasy i części 

zastępczej sali gimnastycznej,zastępczej sali gimnastycznej,



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Gminnym Przedszkolu Nr 1W Gminnym Przedszkolu Nr 1

 Oddanie do użytku sali Oddanie do użytku sali 
rehabilitacyjnej wraz z zapleczem rehabilitacyjnej wraz z zapleczem 
socjalnym (517 tys. zł),socjalnym (517 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Gminnym Przedszkolu Nr 1W Gminnym Przedszkolu Nr 1
 Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych otoczenia obejmujących: Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych otoczenia obejmujących: 

całkowitą rekultywację terenu i założenie trawnika, likwidację zakrzaczeń i całkowitą rekultywację terenu i założenie trawnika, likwidację zakrzaczeń i 
żywopłotu oraz posadzenie roślin zimozielonych, wymiana bramy wjazdowej żywopłotu oraz posadzenie roślin zimozielonych, wymiana bramy wjazdowej 
na przesuwną, wymalowanie budynku gospodarczego, wykonanie ilustracji na przesuwną, wymalowanie budynku gospodarczego, wykonanie ilustracji 
ściennych, demontaż i budowę nowych schodów zewnętrznych, dobudowę ściennych, demontaż i budowę nowych schodów zewnętrznych, dobudowę 
chodnika do nowej sali, remont i obłożenie płytkami ściennymi obudowy chodnika do nowej sali, remont i obłożenie płytkami ściennymi obudowy 
zabytkowej lipy, remont starego i zakup nowego placu zabaw, zabytkowej lipy, remont starego i zakup nowego placu zabaw, 
odprowadzenie wód deszczowych z budynku sali do kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z budynku sali do kanalizacji deszczowej, 
wykonanie palisady mocującej podsypkę fundamentów wraz z posadzeniem wykonanie palisady mocującej podsypkę fundamentów wraz z posadzeniem 
roślin, wykonanie prac stolarskich i innych związanych z umeblowaniem i roślin, wykonanie prac stolarskich i innych związanych z umeblowaniem i 
urządzeniem zaplecza (50 tys. zł),urządzeniem zaplecza (50 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

W Gminnym 
Przedszkolu Nr 2
Kompletna wymiana sufitów 
we wszystkich 
pomieszczeniach lekcyjnych, 
łazienkach i przedsionkach 
połączona z wymianą 
oświetlenia (39 tys. zł),
Zakup kolejnych elementów 
placu zabaw (5 tys. zł),



  

Poprawa bazy szkół i przedszkoli.Poprawa bazy szkół i przedszkoli.

Prezentacja Dyrektora ZOOS – M. TymeckiegoPrezentacja Dyrektora ZOOS – M. Tymeckiego



  

UWARUNKOWANIA UWARUNKOWANIA 
SPRAWDZIANÓW I SPRAWDZIANÓW I 

EGZAMINÓ EGZAMINÓ 
ZEWNĘTRZNYCH ZEWNĘTRZNYCH 

 Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy – p. Daniela KrzyżelewskaBydgoszczy – p. Daniela Krzyżelewska



  

Doradztwo metodyczneDoradztwo metodyczne

 Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli – dr Jerzy Centrum Edukacji Nauczycieli – dr Jerzy 
Zastempowski Zastempowski 

 Nauczyciele metodycy gminy Sępólno Nauczyciele metodycy gminy Sępólno 
Kraj. Kraj. 



  

 GŁOS ZNP – p. Adela Wiśniewska GŁOS ZNP – p. Adela Wiśniewska 

„„Mniej liczne klasy to szansa na Mniej liczne klasy to szansa na 
zatrudnienie młodych nauczycieli”zatrudnienie młodych nauczycieli”



  

 GŁOS RADNYCH: GŁOS RADNYCH: 

• zagrożenia cywilizacyjne (przemoc w zagrożenia cywilizacyjne (przemoc w 
gimnazjach, dopalacze), gimnazjach, dopalacze), 

• problemy z dowozami. problemy z dowozami. 



  

PodsumowaniePodsumowanie

 Przewodniczący Rady Miejskiej – Przewodniczący Rady Miejskiej – 
Tomasz Cyganek Tomasz Cyganek 

 Przewodniczący Komisji Oświatowej, Przewodniczący Komisji Oświatowej, 
(zadania dla nowej Rady Miejskiej) (zadania dla nowej Rady Miejskiej) 

 Kolejne spotkanie marzec 2011 Kolejne spotkanie marzec 2011 



  

PLANOWANE ZMIANYPLANOWANE ZMIANY

 „„Wspólnymi siłami pokonamy Wspólnymi siłami pokonamy 
przeszkody” tymi słowami – p. M. przeszkody” tymi słowami – p. M. 
Tymecki podsumował prezentacje Tymecki podsumował prezentacje 



  

Dziękuję za uwagę !Dziękuję za uwagę !


