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Odpowiadając  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  25  czerwca  2020  r.  uprzejmie
informuję, co następuje:

Interpelacja w tej samej sprawie, tj. uruchomienia dodatkowego oddziału klasy pierwszej w
Szkole Podstawowej Nr 18  została wcześniej złożona przez radnych Barbarę Oliwiecką i Marcina
Małeckiego.  Pozwolę  sobie  przytoczyć  fragment  odpowiedzi  na  tamtą  interpelację.  „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.”

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

Dziękuję  Pani  Radnej  za  zainteresowanie  sprawami  oświaty.  Załączam  pełną  odpowiedź  na
interpelację radnych Barbary Oliwieckiej i Marcina Małeckiego. 
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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.
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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.



Kamila Majewska Kalisz, dn. 25.06.2020 r.    

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza

 Interpelacja w sprawie otwarcia trzeciego oddziału (klasy sportowej) w Szkole

Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu 

Szkoła  ma  wyśmienite  warunki  lokalowe,  dużą  ilość  sal  gimnastycznych,

przestrzeń, dużo sal lekcyjnych, obecnie zaplanowane są dwie klasy na rok szkolny

2020/2021 podczas gdy są w Kaliszu szkoły mniejsze które będą mieściły 3 oddziały. 

Obwód szkoły jest nieproporcjonalny do rozmiarów i potencjału szkoły, szkoła

miała kiedyś ponad 1200 uczniów, obecnie ma około 600. Dlatego warto w przypadku

tej  szkoły  bądź  zwiększyć  obwód szkoły  bądź  by  wykorzystać  majątek  w sposób

efektywny pozwolić na przyjmowanie chętnych dzieci spoza rejonu.  

Do szkoły nie dostało się podczas rekrutacji  11 dzieci  spoza rejonu szkoły.

Obecnie zainteresowanych jest już 14 rodziców.

Z prostych wyliczeń wynika, że przy utworzeniu trzech klas miałyby one, na

ten moment liczebność : 20, 21 i 21. Utworzenie tej klasy to koszt przez najbliższe

trzy lata, jedynie jednego etatu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Wszystkie  nieprzyjęte  dzieci  chciały  się  dostać  do  klasy  usportowionej

ponieważ  obecnie  trenują  w  różnych  klubach  i  są  sprawne  fizycznie.   Rodzice

chcieliby w przyszłości aby dzieci chodziły do klasy sportowej.

Ideą szkół  z  klasami  sportowymi jest  wyszukiwanie  talentów sportowych z

całego miasta i okolic i nie powinny się one ograniczać tylko do rejonu szkoły. Szkoła

co roku zdobywa tytuł najlepszej szkoły sportowej, a tradycje sportowe mają ponad 30

lat.



Działania ograniczające sportowy potencjał  szkoły przełożą się na obniżenie

wyników sportowych.

Panie Prezydencie zarówno rodzicom jak i szkole bardzo zależy na przyjęciu

dzieci do szkoły, dlatego bardzo proszę o ponowne rozważenie tego tematu. Wyjście

naprzeciw oczekiwań i potrzeb mieszkańców miasta.

Panie Prezydencie bardzo proszę o przychylenie się do mojej prośby koszt nie będzie

duży  jak  już  podkreślałam,  jeden  nauczyciel  edukacji  wczesnoszkolnej,  natomiast

wykorzystamy  w efektywny  sposób  ogromną  bazę  jaką  dysponuje  ta  szkoła  i  jej

potencjał.  Wartością  dodaną  będzie  umożliwienie  tym  dzieciom  kształtowania

talentów sportowych, rodzicom pozwolimy osiągnąć spokój wewnętrzny, że zapewnili

swoim dzieciom edukację jakiej oczekiwali. 

Panie Prezydencie proszę się zatrzymać spojrzeć na ten temat, który warto wesprzeć,

każdy zadowolony mieszkaniec równa się szczęśliwe miasto a tylko od Pana decyzji

będzie to zależało, moją rolą jest wskazanie tego tematu i słowo „Proszę bo tak trzeba

dla mieszkańców, dla dzieci”

Kamila Majewska


