Wyci^g z Protokolu nr IX/2011 sesji Rady Powiatu w Radomiu odbytej
8 lipca 2011 roku w sail sesyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
Interpelacja Radnego Pawta Dziewita dotyczqca sytuacji i stanu zatrudnienia
nauczycieli w powiecie radomskim od 1 wrzesnia 2011 r. w zwiqzku z niepokojqcymi
informacjami pojawiaj^cymi si^ w mediach

Przystqpiono do realizacji punktu 4 porzqdku obrad - Interpelacje i zapytania radnych.
(...)
Radny Pawel D/iewit poinformowat, ze prasa podaje, ze wielu nauczycieli straci prac? od
1 wrzesnia, nawet do 30%. Zapytal, jak wyglajda sytuacja z zatrudnieniem nauczycieli
w powiecie radomskim, ilu nauczycieli odejdzie na emerytur?, ilu w stan nieczynny, ilu
skorzysta z urlopow zdrowotnych a ilu zostanie zwolnionych.
Poza tym zapytal, jak wyglada nabor do szkol na obecna_ chwil?.
(...)

Przystqpiono do realizacji punktu 8 porzqdku obrad - Odpowiedzi na zgtoszone interpelacje
i zapytania radnych.

Zatrudnienie nauczycieli. Wicestarosta Radomski Waldemar Trelka poinformowa}, ze do
konca maja jest tzw. ruch kadrowy czyli jezeli dyrektorzy planuja^ ograniczenia etatow lub
wypowiedzenia powinni o tym powiadomic na pismie nauczycieli. Chyba jest tylko jeden taki
przypadek w naszym powiecie w Centrum Ksztalcenia Praktycznego. Mowi chyba, bo nie
wie czy tarn chodzi o wypowiedzenie, czy o ograniczenie etatu, ale chyba to drugie a wi?c
powyzej potowki dany nauczyciel be_dzie miat. Nie ma zagrozenia, ze nauczyciele stracq.
prace, ze nie b^dzie godzin, dlatego ze postanowili jako powiat juz w tym roku ma^drzejsi
0 doswiadczenia poprzednich lat, uwzgl^dniac tzw. nadgodziny. Srednio np. na nauczyciela
mianowanego jest to 3 godziny w projektach arkuszy organizacyjnych a pozniej juz w samych
arkuszach zatwierdzonych we wrzesniu, po to, zeby uniknaj: wyplat tych kilkusettysi^cznych
nawet wyrownan, ktore narzucone zostaly nam ustawa^. Zliczane sa^ z catego samorza^du
a w zwia^zku z tym zeby tego uniknaj: juz na samym poczajtku jest taka zgoda, aby 2-3
godziny byly nadliczbowe w zwiajzku z tym jest tutaj ruch gdyby trzeba bylo troszeczk? si?
posunaj6 to srednio jest z czego wykroic brakujajce ewentualne godziny a w zwiqzku z tym
dyrektorzy nie byli zmuszeni do tego, zeby takie ograniczenia etatow lub wypowiedzenia
etatow wr^czac na pismie naszym nauczycielom.
Co do naboru to on trwa. Pierwszy etap si? zakonczyl, bo do 7 lipca absolwenci
gimnazjow powinni potwierdzic swoja^ ch?c chodzenia do danej szkoly podpisem
1 przyniesieniem swiadectwa, ktore otrzymali na koniec roku. Takie swiadectwa donioslo do
naszych szkol 621 dzieci. Ale to moze si? zmienic bo sierpien i wrzesien to sa^ mozliwosci
ruchow jesli chodzi o ilosc i oddziatow i ilosc osob w oddzialach a to z kolei rzutuje na ilosc
grup a to z kolei rzutuje na ilosc godzin a to z kolei rzutuje na prace.
Innymi slowy w Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach jest szansa na
5 oddzialow. Jest w tej chwili 37 swiadectw przyniesionych.

W ZSP Nr 2 w Pionkach jest 4 oddzialy.
LO w Pionkach jest szansa na 3 oddzialy.
LO w Ilzy 4 oddzialy - 125 osob potwierdzilo poprzez przyniesienie swiadectwa.
ZSP w Ilzy jest 90 osob jest realna szansa na 3 oddzialy.
ZSP w Chwalowicach ma napisany 1 oddzial, ale sajdzi, ze b?dzie szansa na 2 oddzialy, bo
wierzy, ze powstanie technikum a to jest mozliwe dzi^ki wspotpracy naszych szkol, bo tych

dzieciakow jest troszk? i jezeli w majdry sposob wspolpraca b?dzie si? ukladala to ma
nadziej?, ze oddzial technikum wielokierunkowego w Chwalowicach powstanie a w zwi^zku
z tym b?dzie drugi oddzial.
W Wierzbicy jest niestety bardzo slabo, bo to jest zero. O ile 9 osob ztozylo podania
i byla pewna szansa na stworzenie klasy integracyjnej do 15 osob z czego do 5 moze bye
z orzeczeniami, to nikt z tych 9 osob nie potwierdzil podpisem i przyniesieniem swiadectw.
Wiemy, ze szkola w Wierzbicy to duze tradycje, potencjal, ale to jest rozmowa od ktorej nie
uciekniemy. Jest szkola zaoczna ktora^ w lutym otworzylismy, sluchacze sa_. 83. ch?tni na II
semestr. Styszal o 35 podaniach. Oczywiscie zycie to zweryfikuje, ale tutaj jest szansa,
ze kontynuacja b?dzie. Tak, ze Wierzbica jest tutaj takq. pi?tq. Achillesowa^.
Nast^pnie poinformowal, ze na 43 powiaty w wojewodztwie mazowieckim powiat
radomski jest na 6 miejscu jesli chodzi o matury. To jest bardzo dobre miejsce zwlaszcza, ze
jestesmy nad niektorymi warszawskimi powiatami, nad miastem Radom. Mamy 81,6%
zdawalnosci i to jest dobra informacja. W sierpniu sq. poprawki. Wszyscy, ktorzy nie zdali
jednego przedmiotu maja^ prawo przystajiic do poprawek. Wierzy, ze to si? poprawi
i statystyka b?dzie duzo lepsza. Tradycyjnie najlepiej wypadlo LO w Ilzy, ale to nie sa^
ostateczne informacje.
Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze na sesji, ktora b?dzie na przelomie wrzesnia
pazdziernika zostanie przedstawiona informacja przez Naczelnika Wydzialu Edukacji
odnosnie roku szkolnego 2010/2011 wynikow matur, naboru na rok 2011/2012, struktury
zatrudnienia nauczycieli. Wtedy b?dzie dyskusja na ten temat.
Radny Edward Krok poinformowal, ze w tej chwili nie da si? przewidziec ilu nauczycieli
planuje skorzystac z urlopow zdrowotnych, dlatego ze nauczyciele przewaznie w sierpniu
przynosza^ zaswiadczenia od lekarza.

