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Odpowiadając  na  Pana interpelację  z  dnia  25 listopada 2022 r.  w  sprawie  możliwości
wsparcia  mieszkańców Kalisza,  poprzez wykonywanie prostych prac remontowych przez uczniów
kaliskich szkół, uprzejmie informuję, co następuje:

Wydział Edukacji zwrócił się  z zapytaniem do dyrektorów kaliskich szkół, które prowadzą kierunki
kształcenia zawodowego związane z budownictwem. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że:

• Uczniowie kształcąc się w zawodzie technik budownictwa w swojej podstawie programowej
oraz  w  pracach  nie  mają  styczności  z  wykonywaniem  jakichkolwiek  prac  malarskich  czy
naprawczo - remontowych. Podstawa programowa przewiduje jedynie murowanie, zbrojenia oraz
kosztorysowanie prac.

• Uczniowie szkoły branżowej  rozpoczynając kształcenie  zawodowe,  uczą się wykonywania
zawodu podzielonego na poszczególne działy, przez cały okres kształcenia  (3 lata). Skutkuje to
podejściem do egzaminu zawodowego. Nauczyciel prowadzący zajęcia uczy, określając konkretne
porcje  materiału,  które  mogą  nie  być  związane  z  żadnymi  możliwymi  pracami  jakie  należy
wykonać w mieszkaniach wspierając  rodziny. Nauczyciel na zajęciach ma grupy od 8 do 10 osób,
co  nie  przełoży  się  na  wykonywanie  prac  remontowych  w jednym pomieszczeniu.  Nie  może
pozostawić też uczniów pod opieką innych osób lub podzielić na mniejsze grupy.

• W  przypadku  uczniów,  którzy  są  młodocianymi  pracownikami,  szkoła  nie  prowadzi
kształcenia  zawodowego,  praktyczna nauka zawodu  realizowana  jest  u  pracodawcy,  który  w
ramach  podpisanej umowy o pracę  dysponuje ich czasem pracy. Szkoła świadczy tylko usługę
edukacyjną  w  zakresie  przedmiotów  ogólnokształcących,  natomiast zawodowe  przedmioty
teoretyczne realizowane są w ramach miesięcznych kursów. 

W związku z powyższym nie ma obecnie możliwości  realizacji prac remontowych przez uczniów
kaliskich  szkół  w prywatnych  mieszkaniach.  Jednocześnie  chcę  zadeklarować,  że  kaliskie  szkoły
zawodowe są otwarte na różne formy współpracy, w których uczniowie w ramach zajęć praktycznych
podnoszą swoje umiejętności, a jednocześnie mogą być to prace społecznie użyteczne.  

 Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie tematem.



Kalisz, dn. 25 listopada 2022 r. 
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       Krystian Kinastowski  
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Szanowny Panie Prezydencie, 

 

 

ostatnio mogliśmy się dowiedzieć o remoncie mostu drewnianego w kaliskim Parku Przyjaźni, który 

jest wykonywany przez uczniów Technikum im. św. Józefa w Kaliszu. Jest to bardzo cenna inicjatywa. 

W związku z tym, zwracam się do Pana z interpelacją, dotyczącą możliwości wsparcia mieszkańców 

Kalisza, poprzez wykonywanie prostych prac remontowych, wykończeniowych itp. przez uczniów 

kaliskich szkół w mieszkaniach osób, które głównie ze względów finansowych, nie mogą sobie 

pozwolić na tego typu działania.  

Dałoby to możliwość stworzenia programu wsparcia takich osób lub rodzin, dla których remont 

czy malowanie mieszkania ze względów na koszty nie są możliwe do samodzielnego zrealizowania. 

Mogłoby się to odbywać w ramach porozumień z kaliskimi technikami czy szkołami branżowymi, które 

kształcą w kierunkach związanych z budownictwem, robotami wykończeniowymi  itp. Młodzież w 

ramach procesu nauki zdobywałaby niezbędną wiedzę praktyczną pod okiem nauczycieli zawodu. 

Natomiast odpowiednie instytucje miejskie, mogłyby typować takie lokale, na podstawie posiadanych 

danych o mieszkańcach i ich potrzebach.  

Ze swojej strony deklaruję, jak najdalej idące wsparcie, dotyczące zakupu np. farb lub innych 

materiałów oraz pomoc w pozyskiwaniu sponsorów na te artykuły. 

 

   Z poważaniem 

   Artur Kijewski  

                 Radny Miasta Kalisza 

 

 

 

 

 


