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Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 czerwca 2015r. dotyczącą min. świetlic 

ogólnych i środowiskowych oraz liczby nauczycieli, którzy uzyskali prawa emerytalne, 

informuję: 

Ad 1. Wszystkie szkoły podstawowe prowadzoną świetlice ogólne (szkolne) t j . 8 szkół. 
Świetlice środowiskowe prowadzone są w 3 szkołach podstawowych: SP-1, SP-4, SP-11. 
Świetlice ogólne (szkolne) prowadzone są przez dyrektora szkoły, a nadzór nad nimi 
sprawuje Wydział Edukacji i Młodzieży UMZ. 

Świetlice środowiskowe w szkołach prowadzone są na podstawie umowy użyczenia lokalu 
przez szkołę, zaś finansowane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMZ. 

Ad 2. Sytuacje łączenia grup dzieci obu świetlic (środowiskowej i ogólnej) nie jest właściwe. 
W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 (styczeń - czerwiec) sytuacje takie nie miały miejsca. 

Ad 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy ogólnej mogą prowadzić zastępstwa 
doraźne poza wyznaczonym godzinami pracy. 

Ad 4.Z Zastępca dyrektora szkoły może w godzinach nazwanych przez Pana 
„administracyjnymi" prowadzić zajęcia w zastępstwie innych nauczycieli w sytuacji braku 
innych nauczycieli, którzy mogliby takie zajęcia poprowadzić. Wydział Edukacji i Młodzieży 
UMZ prowadzi od maja 2015 roku ewidencję zastępstw doraźnych realizowanych we 
wszystkich miejskich placówkach oświatowych w Zgierzu. 

Ad 5. Sprawowany przez dyrektora nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy szkolnej w SP-
11 był przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w dniu 6 
maja 2015 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. O zasadach doboru nauczycieli do 
prowadzenia zajęć w świetlicy ogólnej i wskazywania nauczycieli do prowadzenia zajęć 
w zastępstwie decyduje dyrektor szkoły na podstawie kwalifikacji i predyspozycji 
kandydatów. 
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Odnośnie kontroli świetlic opiekuńczo wychowawczych informuję: 

Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych wynika z Programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2015 dla miasta 
Zgierza, w którym jednym z działań jest wsparcie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-
wychowawczych i środowiskowych. 

Kontrole w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych są przeprowadzane okresowo. 
Wynikają one z rozliczenia zawartych umów z poszczególnymi opiekunami pracującymi w 
danej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej. Kontrola dotyczy realizacji zadania zgodnie z 
autorskim programem przedstawionym przez opiekunów świetlicy. Ponadto opiekunowie 
świetlic co miesiąc przedstawiają ilość przepracowanych godzin potwierdzonych przez 
dyrektora szkoły, listę obecności dzieci oraz sprawozdanie z działalności świetlicy za dany 
miesiąc. 

Ad 6. Uzyskanie prawa emerytalnego nie daje pracodawcy narzędzi prawnych do zmuszenia 
pracownika do odejścia na emeryturę. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali prawa emerytalne 
w szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco: 

Nazwa szkoły Liczba nauczycieli, którzy 
uzyskali uprawnienia 
emerytalne 

SP-1 0 
SP-3 8 
SP-4 2 
SP-5 5 
SP-8 0 
SP-10 3 
SP-11 0 
SP-12 0 

Razem 
18 

Z danych posiadanych przez Wydział Edukacji i Młodzieży poniższa liczba w roku szkolnym 
2015/2016 powinna zmniejszyć się o 5 osób. 
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