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Odpowiadając  na  Państwa  interpelację  z  dnia  9  czerwca  2020  r.  uprzejmie
informuję, co następuje:

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  rekrutacja  do  szkół  podstawowych  dotyczy
zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz wniosków o przyjęcie do szkół
pozaobwodowych.  Rada  Miasta  Kalisza  uchwałą  Nr  XII/188/2019  przyjęła  sieć  szkół
podstawowych  wraz  z  granicami  obwodów  w  Kaliszu.  Każda  szkoła  podstawowa
prowadzona przez Miasto Kalisz ma swój obwód, w którym zawsze są dostępne miejsca dla
dzieci mieszkających w granicach tego obwodu. Przyjęcie do  szkoły podstawowej dziecka
niezamieszkałego w granicach obwodu jest  możliwe tylko  w przypadku posiadania  przez
szkołę  wolnych  miejsc  w  oddziałach.  Liczba  wolnych  miejsc  jest  obliczana  na  etapie
rekrutacji  przez elektroniczny system naboru jako różnica między planowaną ilością miejsc
w oddziałach a ilością zgłoszeń z obwodu. Zawsze w takich przypadkach dyrektor szkoły
dysponuje  niewielką  ilością  miejsc  rezerwowych  na  przyjęcie  dzieci  zamieszkałych  w
obwodzie, które z różnych powodów nie zgłosiły wniosków w czasie rekrutacji. 

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu obliczeń rekrutacyjnych dokonano
na podstawie następujących danych: łączna liczba zgłoszeń i wniosków – 58, w tym zgłoszeń
26, wniosków 32. Liczba miejsc planowana w ofercie 47. Liczba dzieci zakwalifikowanych
47. W rekrutacji uzupełniającej przyjęto dwójkę dzieci na zgłoszenie, w miejsce jednej osoby
zakwalifikowanej,  której  nie  potwierdzono  w  terminie  rekrutacyjnym.  Ostateczna  liczba
przyjętych w ramach rekrutacji  wynosi  48.  Oznacza to,  że dyrektor  szkoły może przyjąć
jeszcze 2 uczniów poza rekrutacją, ale zdecyduje o tym dopiero pod koniec sierpnia. Taka
praktyka jest stosowana we wszystkich szkołach podstawowych, ze względu na konieczność
zapewnienia miejsca w szkole dzieciom zamieszkałym w obwodzie.

Jeżeli chodzi o koszt funkcjonowania oddziału klasy pierwszej, to jest to pochodna
wymiaru  1,28  etatu  i  w  zależności  od  stopnia  awansu  zawodowego  nauczycieli  może
wynosić od 75-100 tys zł rocznie. 

Poniższa tabela przestawia dane dotyczące klas pierwszych utworzonych na skutek
rekrutacji, liczbę dzieci przyjętych w ramach rekrutacji oraz średnią liczbę dzieci na oddział.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Dane  te  uległy  już  zmianie,  ponieważ  po  rekrutacji  do  szkół  zgłaszane  były  dzieci
zamieszkałe  w  obwodach,  natomiast  w  Szkole  Podstawowej  nr  13  utworzono  oddział
integracyjny.  Prawdopodobnie  dodatkowy  oddział  powstanie  także  w
Szkole Podstawowej nr 6.

Nazwa placówki przyjęci oddziały średnia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 36 2 18

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 46 2 23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 45 2 22,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 30 2 15

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 24 1 24

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 70 3 23,3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 49 2 24,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 47 2 23,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 72 3 24

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 15 1 15

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 37 2 18,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 46 2 23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 47 2 23,5

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 20 1 20

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 46 2 23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 63 3 21

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 48 2 24

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 8 1 8

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 16 1 16

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 7 1 7

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 66 3 22

 838 40 20,95

Zgadzam  się  z  potrzebą  dyskutowania  na  tematy  ważne  dla  oświaty  z  udziałem
radnych, rodziców i pracowników szkoły. Myślę, że takie spotkanie zostanie zorganizowane
przez Wydział Edukacji, ale obecnie jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych.

Niestety, w obecnej sytuacji ze względów finansowych nie mogę wyrazić zgody na tworzenie
dodatkowych oddziałów w szkołach. Jedynym odstępstwem od tej  zasady są oddziały dla
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, w sytuacji kiedy liczba przyjętych przekracza limit
25 uczniów.

Dziękuję za zainteresowanie tematem oświaty.



 

Barbara Oliwiecka         Kalisz 09.06.2020 

Marcin Małecki  

Radni Miasta Kalisza 

Klubu Koalicji Obywatelskiej  

 

 

 

 

        Sz.P. Krystian Kinastowski   

                                                                                               Prezydent Miasta Kalisz 

 

 

 Interpelacja  

 

w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej nr 18  kolejnej klasy pierwszej. 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

w odpowiedzi na apele rodziców dzieci, które w wyniku przeprowadzonej w bieżącym roku 

rekrutacji nie zostały przyjęte do pierwszej klasy w SP18, oraz w imieniu zaniepokojonych 

nauczycieli tej placówki, zwracam się z pytaniem dlaczego w tak dużej szkole, pomimo zgłoszenia 

się chętnych uczniów nie utworzono trzech klas pierwszych? 

 

 Szkoła numer 18 jest jedną z największych szkół w Kaliszu i posiada najbardziej 

rozbudowaną infrastrukturę dydaktyczną oraz sportową. Od wielu lat w rankingu na najbardziej 

usportowioną szkołę w mieście, szkoła SP 18 zdobywa pierwsze miejsce. Niestety, możemy odnieść 

wrażenie, że zamiast wsparcia i możliwości rozwoju placówka wciąż napotyka na trudności a jej 

potencjał jest ograniczany.  

 Na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że utworzono dwie duże pierwsze klasy, każda 

liczy po ok 24 uczniów. Jednocześnie pomimo kilkunastu osób chętnych odmówiono utworzenia 

kolejnej klasy pierwszej. Przyjęcie wszystkich chętnych uczniów umożliwiłoby utworzenie trzech 

klas pierwszych, liczących po ok 20 uczniów. Pedagodzy tej szkoły jednoznacznie wskazują, że 

zmniejszanie liczby uczniów w szkole może przełożyć się bezpośrednio na obniżenie jej wyników 

sportowych.  

 Jako radni stoimy na stanowisku, że biorąc pod uwagę tradycję i doświadczenie SP18,  

a także jej rozmiar i możliwości, zachowanie trzech oddziałów w każdym roczniku jest 

rozwiązaniem rozsądnym, z punktu widzenia potrzeb całego miasta tj. również innych placówek 

oświatowych. Pragniemy również zaznaczyć, że w ostatnim czasie na skutek reformy edukacji  

tj. likwidacji gimnazjum, placówka straciła prawie połowę uczniów, a dodatkowe okoliczności takie 

jak odebranie klasy piłkarskiej rodzi dla szkoły kolejne negatywne konsekwencje. Pracownicy 

szkoły SP 18 są  zaniepokojeni polityką umniejszania roli tej placówki, gdyż przekłada się to 

bezpośrednio na liczbę etatów w przyszłości. Dodatkowo rodzice dzieci spoza rejonu są 

zbulwersowani faktem, że nie mogą posłać dzieci do wybranej placówki. Większość dzieci, których 

podania zostały odrzucone, wg deklaracji rodziców wykazuje predyspozycje fizyczne, które warto 

rozwijać właśnie w szkole sportowej. Pozbawienie dzieci takiej szansy i kierowanie ich do innych 

szkół  jest niesprawiedliwe.  

  



 

Szanowny Panie Prezydencie,  

zwracamy się z apelem o wyrażenie zgody na utworzenie trzeciej klasy pierwszej w SP18 i tym 

samym wsparcie placówki. Pragniemy zaznaczyć, że przez pierwsze 3 lata, koszt  funkcjonowania 

tej klasy to zaledwie koszt jednego etatu. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać pozytywnej 

odpowiedzi.  

 

Jednocześnie z uwagi na fakt, że okres rekrutacji do szkół podstawowych zbiegł się z okresem 

pandemii i nie było możliwości przedyskutowania tematu na posiedzeniu  Komisji Edukacji, 

prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:  

1. Ile klas pierwszych w całym mieście zostało utworzonych na skutek dotychczas 

przeprowadzonej rekrutacji i jaka jest średnia liczba dzieci w klasach w całym mieście.  

2. Prosimy o wyszczególnienie przedmiotowych danych tj. liczby utworzonych klas 

pierwszych oraz liczby uczniów do nich zapisanych wg. poszczególnych szkół.   

 

Zwracamy się również z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w gronie radnych, dyrekcji szkoły 

SP18, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz rady rodziców aby omówić plany odnośnie 

dalszego funkcjonowania szkoły na najbliższą dekadę. Dalsza polityka oświatowa prowadzona  

w taki sposób jak dotychczas, może doprowadzić do sytuacji, że w szkole SP18, zamiast 1200 

dzieci, które mogą się  w niej kształcić, będzie zaledwie 400 uczniów.  

 

 

 

Z poważaniem  

 

Barbara Oliwiecka 

Marcin Małecki  

 

 

 

  

 


