Raport z konsultacji społecznych
dotyczących zmian w granicach
obwodów publicznych szkół
podstawowych na obszarze
gminy Kosakowo

Kosakowo, dnia 27.01.2020r.
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Konsultacje społeczne miały na celu zebranie propozycji i poznanie opinii mieszkańców
Gminy Kosakowo na temat proponowanych zmian w granicach obwodów publicznych szkół
podstawowych na obszarze gminy Kosakowo.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji był dostępny w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo pod adresem www.bip.kosakowo.pl., na
tablicy ogłoszeń w siedzibie w/w Urzędu, na stronie www. kosakowo.pl oraz na tablicach
ogłoszeniowych wszystkich gminnych szkół podstawowych, których dotyczyły zagadnienia
będące przedmiotem konsultacji.
Przebieg konsultacji
Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych zmian w granicach obwodów publicznych
szkół podstawowych na obszarze gminy Kosakowo, odbyły się w okresie od dnia
7 stycznia 2020r do 9 stycznia 2020r.w następujących formach:
Otwartych spotkań z mieszkańcami gminy Kosakowo umożliwiających wyrażenie opinii oraz
złożenia propozycji do protokołu dotyczących planowanych zmian w granicach obwodów
szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Kosakowo. Spotkania konsultacyjne
odbywały się w godzinach od 17.00 -19.00 według poniższego harmonogramu :
1. 7 stycznia 2020r. w siedzibie budynku po dawnym Gimnazjum w Kosakowie przy ul.
Żeromskiego 11, dla mieszkańców sołectwa: Pogórze i Suchy Dwór.
2. 8 stycznia 2020r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach przy
ul. Szkolnej 16, dla mieszkańców sołectwa: Mechelinki, Mosty, Rewa, Pierwoszyno.
3. 9 stycznia 2020r. w siedzibie szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy Oksywskiej w
Dębogórzu ul. Pomorska 30 dla mieszkańców sołectw: Dębogórze-Wybudowanie,
Kazimierz, Kosakowo, Dębogórze.
Propozycje i opinie na piśmie w formie formularza konsultacyjnego, można było zgłosić
bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Kosakowo do Biura Obsługi Interesanta lub w
formie pisma elektronicznego na adres

oswiata@kosakowo.pl. do 10 stycznia br.

Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020r. Wójt przedłużył termin składania
formularzy.
Spotkania prowadził z-ca Wójta Gminy Kosakowo – Marcin Kopitzki.
W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli: Wójt Gminy Kosakowo-Marcin Majek, kier
Referatu ds. Oświaty- Jolanta Mojsiejuk, dyrektorzy gminnych szkół Anna Szymborska,
Halina Foltynowicz, Rafał Juszczyk oraz radni: Bożena Roszak (w dniach 7-9 stycznia), Ewa
Nastały (7.01.2020r.), Andrzej Śliwiński (7-9 stycznia), Beata Gloza (9 stycznia), Lucyna
Sorn (8.01.2020).
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Ogólnie w spotkaniach udział wzięło: 152 osoby (SP Mosty-18), (SP Pogórze-93), (SP
Dębogórze-41), które w trakcie spotkania miały możliwość zgłoszenia swoich pytań, uwag,
komentarzy i propozycji do konsultowanego projektu zmian w granicach obwodów
poszczególnych szkół podstawowych.
W związku z proponowaną zmianą obwodu szkolnego dla sołectwa Kosakowo, podczas
spotkania z mieszkańcami, których dzieci uczęszczają obecnie do klasy I i II obwodu Szkoły
Podstawowej w Dębogórzu, zaproponowano utworzenie w szkole w Kosakowie również
klasy II i III. Rodzice uzasadniali to możliwością przeniesienia swoich dzieci z obecnego
obwodu do nowego, aby rodzeństwo mogło uczęszczać do jednej szkoły.
W dniu 14 stycznia br., z-ca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki spotkał się po
raz drugi w Szkole Podstawowej w Pogórzu

z rodzicami uczniów obecnych klas III,

uczących się w budynku po dawnym gimnazjum. Celem spotkania było pozyskanie
ostatecznej informacji, czy większość rodziców opowiada się za powrotem w roku szkolnym
2020/2021 klasy do nowego budynku w Pogórzu.
Z rozmów jasno wynikało, że większość rodziców zainteresowana jest rozpoczęciem nauki
przez ich dzieci w roku szkolnego 2020/2021 w nowej szkole.

Spotkanie 7 stycznia 2020r. w siedzibie budynku po dawnym Gimnazjum w Kosakowie
przy ul. Żeromskiego 11, z mieszkańcami sołectwa: Pogórze i Suchy Dwór.
Lp.

Najczęściej pojawiające się pytania,

Odpowiedzi Wójta

propozycje
1.

Obecne klasy IV-VIII, uczące się w Rozważymy

tą

sytuację,

jednak

budynku gimnazjalnym mają wrócić do pozostawienie uczniów kl IV-VIII do
nowo wybudowanej szkoły w Pogórzu.?

ukończenia szkoły w budynku po
dawnym gimnazjum daje możliwość
równomiernego
uczniów

we

rozmieszczenia
wszystkich

szkołach

gminnych. Poza tym szkoła posiada
basen a uczniowie klas IV -VIII w
ramach

podstawy

programowej

korzystają z niego i nie będą musieli
przemieszczać się między szkołami.
2.

Obecne klasy III, uczące się w budynku Jest to możliwe i rozważymy sytuację.
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gimnazjalnym mają wrócić do nowo
wybudowanej szkoły w Pogórzu.
3.

4.

5.

6.

7.

Obecne klasy III, uczące się w budynku
gimnazjalnym mają wrócić do nowo
wybudowanej szkoły w Pogórzu.
Obecne klasy III, uczące się w budynku
gimnazjalnym mają wrócić do nowo
wybudowanej szkoły w Pogórzu.
Obecne klasy III, uczące się w budynku
gimnazjalnym mają wrócić do nowo
wybudowanej szkoły w Pogórzu.
Obecne klasy III, uczące się w budynku
gimnazjalnym mają wrócić do nowo
wybudowanej szkoły w Pogórzu.
Dzieci z osiedla Mistral i ul. Kościuszki W szczególnych sytuacjach dyrektor
nie powinny być rozdzielane.

szkoły będzie mógł przyjąć dziecko z
innego

Decyzja

obwodu.

będzie

należała do dyrektora.
8.

Klasy 0 mają pozostać w SP w Pogórzu, a Tak,

klasy

0

będą

tworzone

w

nie tworzyć kl 0 dla SP w Pogórzu w obwodowych szkołach.
budynku po byłym gimnazjum.
9.

Jeżeli starsze dziecko uczęszcza obecnie W szczególnych sytuacjach dyrektor
do SP Pogórze, to młodsze, które pójdzie szkoły będzie mógł przyjąć dziecko z
do kl. 0 nie powinno uczęszczać do nowo innego

obwodu.

Decyzja

będzie

tworzonej szkoły w Kosakowie. Nie należała do dyrektora.
rozdzielać rodzeństwa.
10.

Powrót kl. III do nowego budynku w Jest to możliwe i rozważymy sytuację.
Pogórzu.

11.

Wszystkie dzieci uczące się w budynku po Po zakończeniu konsultacji i analizie
byłym gimnazjum mają wrócić do SP w złożonych
Pogórzu.

12.

formularzy, podejmiemy

decyzję

Wszystkie dzieci uczące się w budynku po
byłym gimnazjum mają wrócić do SP w
Pogórzu.

13.

Dzieci z osiedla Mistral i ul. Kościuszki Dyrektor w szczególnych przypadkach
nie powinny być rozdzielane.

będzie

decydował

o

możliwości

przyjęcia ucznia z innego obwodu
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szkoły.
14.

Powrót kl. III do nowego budynku w Jest to możliwe i rozważymy sytuację.
Pogórzu.

15.

Powrót kl. III do nowego budynku w
Pogórzu.

16.

Powrót kl. III do nowego budynku w
Pogórzu.

17.

Klasy 0 mają uczyć się w SP w Pogórzu.

Tak,

klasy

0

będą

tworzone

w

niemożliwe, ponieważ

na

obwodowych szkołach.
18.

Pozostawienie rodzicom wyboru szkoły Jest

to

gminie ciąży obowiązek określenia

dla klas 0.

sieci szkół.
19.

Przypisać do nowego rejony szkoły w Nie, ponieważ należałoby wówczas
Kosakowie prócz sołectwa Kosakowa zamknąć szkołę w Dębogórzu.
również sołectwo Dębogórze.

Spotkanie 8 stycznia 2020r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w
Mostach przy ul. Szkolnej 16, z mieszkańcami sołectwa: Mechelinki, Mosty, Rewa,
Pierwoszyno.

L.p.

Najczęściej pojawiające się pytania,

Odpowiedzi Wójta

propozycje.
1.

Czy w nowej szkole w Kosakowie będą Projekt

dla

mieszkańców

Pogórza

zakłada, że tak, ale decyzja zostanie

nadal klasy IV-VIII?

podjęta po konsultacjach.
2.

Czy dzieci, które są w III kl. idąc do IV Nie
zmienią

adres

zamieszkania,

muszą

zmienić obwód szkoły.?
3.

Czy jest możliwość przeniesienia klas II Tak

pod

warunkiem,

że

będzie

uczących się obecnie w SP Mosty a minimalnie 15 dzieci wówczas Wójt
mieszkających w Pierwoszynie do nowej utworzy w nowej szkole w Kosakowie
szkoły w Kosakowie.?

również klasy drugie.
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4.

Czy klasy 0 będą tylko uczyły się w 5 Tak
godz. w Rewie.?

5.

Czy istnieje możliwość wydłużenia pobytu Tak, dla dzieci z obwodu SP w Mostach
przebywających dłużej niż 5 godz.

klas 0 ponad 5 godzin.?

możemy utworzyć kl. 0 oraz świetlicę w
Kosakowie.
6.

Jeżeli dzieci z kl 0 z obwodu SP Mosty, Po ukończeniu kl0, rozpoczną naukę w
będą mogły przebywać dłużej niż 5 godz. klasie I w swojej szkole obwodowej.
w szkole w Kosakowie, to gdzie będą
uczyły się przechodząc do kl. I.?

7.

W której szkole będą się uczyć dzieci z
obwodu SP Mosty, które skończą w roku
szkolnym 2020/2021 kl 0 w Kosakowie,
gdy pójdą do kl I.?

Spotkanie 9 stycznia 2020r. w siedzibie szkoły Podstawowej im. Obrońców Kępy
Oksywskiej w Dębogórzu ul. Pomorska 30 z mieszkańcami sołectw: DębogórzeWybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Dębogórze.
l.p.

Najczęściej

pojawiające

się

pytania,

Odpowiedzi Wójta

propozycje.

1.

Czy Gmina będzie rozdzielać rodzeństwo, Dyrektor w szczególnych przypadkach
jeżeli

starsze

już

uczęszcza

do

SP

w

Dębogórzu.?

2.

Dzieci

z

sołectwa

będzie decydował o możliwości przyjęcia
ucznia z innego obwodu szkoły.

Kosakowo,

wszystkie Nie, ponieważ Gmina otwierając nową

powinny uczyć się w obwodzie nowej szkoły w

szkolę tworzyć będzie klasy 0, I z

Kosakowie

możliwością rozszerzenia o kl II i III. Nie
będzie w szkole w Kosakowie klas IVVIII.

3.

Czy dzieci zamieszkujące sołectwo Dębogórze, Nie, sołectwo Dębogórze należy do
będą mogły uczyć się w obwodzie szkoły obwodu SP w Dębogórzu.
Kosakowo.?

4.

Prosimy o utworzenie klas 1 i 2 w obwodzie Tak będą rozesłane deklaracje w których
szkoły w Kosakowie.

rodzice mające dzieci w kl. II i III będą
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mogli zadeklarować chęć przepisania
uczniów tych klas do nowego obwodu.
Jeżeli minimum w jednej klasie będzie 15
uczniów , to taka kl zostanie otworzona.

5.

Prosimy o wysłanie deklaracji do rodziców, Tak, deklaracje zostaną rozprowadzone
których

dzieci

będą

zamieszkiwać

nowe przez szkołę i za pomocą strony www.

obwody przynależne do szkoły w Kosakowie Kosakowo.pl i do 17 stycznia, można
czy zechcą przenieść swoje starsze dzieci z kl 1 deklarować chęć posłania dziecka do

6.

i 2 do nowej szkoły.?

nowej szkoły.

Dzieci z Kosakowa wszystkie powinny uczyć

Nie , ponieważ Gmina otwierając nową

się w Kosakowie.

szkolę tworzyć będzie klasy 0, I z
możliwością rozszerzenia o kl II i III. Nie
będzie w szkole w Kosakowie klas IVVIII.

Za pomocą formularzy wypowiedzieli się mieszkańcy sołectwa Pogórze i Suchego Dworu –
przynależącego do obwód Szkoły Podstawowej w Pogórzu i Dębogórzu
Łączna liczba formularzy 145
(wraz z 1 formularzem zbiorowym z 57 podpisami)
Formularze z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Pogórzu
l.p.
1.

Liczba formularzy
57

Poruszany problem
Zgoda

na

%

przedstawioną

zmianę

39,4%

odnoszą się bezpośrednio do projektu

4,2%

obwodów
2.

6

zmiany obwodu Szkoły w Pogórzu
przez

przesunięcie

granicy,

którą

stanowi ul. Dorsza na ul. Kościuszki,
celem włączenia osiedla Mistral i Na
Fali do obwodu SP w Pogórzu.
3.

3

informują o tym, aby całe sołectwo

2,1%

Pogórze uczęszczało do SP w Pogórzu.
4.

3

aby nie dzielić rodzeństwa w ten

2,1%
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sposób aby uczęszczały do dwóch
szkół w Pogórzu starsze a młodsze do
Kosakowa.
5.

9

formularzy - aby dzieci z obecnych

6,2%

klas III powróciły z Kosakowa do
szkoły w Pogórzu.
6.

3

Umożliwić rodzicom wybór szkoły dla

2,1%

uczniów kl 0.
7.

1

na temat sposobu przeprowadzania

0,7%

konsultacji.
8.

1

aby

granica

nie

obejmowała

0,7%

mieszkańców, których dzieci zmuszane
są podążać do szkoły ul Szkolna i
Słowackiego.
9.

formularz zbiorowy z

10.

21 podpisami

aby wszystkie klasy IV-VIII wróciły w

14,5%

roku szkolnym 2020 /2021 do SP w
Pogórzu,
11.

36 podpisami

aby uczniowie obecnej kl. III wrócili

24,9%

do SP w Pogórzu.
Formularze z obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
12.

4

Zgoda

na

przedstawioną

zmianę

2,8%

propozycja przeniesienia wszystkich

0,7%

obwodów
13.

1

uczniów zamieszkujących

sołectwo

Kosakowo do szkoły w Kosakowie.
Brak formularzy od mieszkańców z obwodu Szkoły Podstawowej w Mostach.
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Wnioski z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne dotyczące zmian w granicach obwodów publicznych szkół
podstawowych w gminie Kosakowo skierowane były do jej mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem tych, których dzieci obecnie uczęszczają do szkół podstawowych.
Przystępując do konsultacji założono, że 10% odsetek mieszkańców (łącznie obecność na
spotkaniach oraz liczba formularzy) uczestniczących w konsultacjach pozwoli na pozyskanie
wiedzy na powyższy temat oraz sformułowanie wniosków pozwalających w przybliżeniu
wnioskować o potrzebach całej populacji.
Z analizy danych wynika, że w badaniu udział brało łącznie 297 osób, w tym 152 w
bezpośrednich spotkaniach z Wójtem w terminie 7-9 stycznia br. i 145 mieszkańców, którzy
wypowiedzieli się przy

pomocy złożonych w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą

elektroniczną formularzy.
Ponieważ zmiana obwodów dotyczy najbardziej rodziców i ich dzieci, odsetek
uczestników obliczono dzieląc łączną liczbę osób uczestniczących w konsultacjach przez
liczbę uczniów uczącą się w gminnych szkołach podstawowych. (1485 uczniów - stan na
10.10.2019r.).
Wynik wskazuje, że w konsultacjach udział wzięło ogółem:
20,00 % zainteresowanych rodziców, w tym:
10,30 % z nich uczestniczyło w bezpośrednich rozmowach z Wójtem podczas spotkań
9,7% - wypowiedziało się za pomocą formularzy.
Poniższa tabela przedstawia uczestnictwo mieszkańców w bezpośrednich konsultacjach w
dniach od 7-9 stycznia br.) w poszczególnych szkołach podstawowych.
Liczba uczniów

Liczba
mieszkańców
uczestniczących % uczestników w poszczególnych
bezpośrednio w szkołach
konsultacjach

SP Pogórze

709

93

13,12

SP Mosty

481

18

3,74

SP Dębogórze

295

41

13,90
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Dane procentowe wskazują, że największe zainteresowanie zmianami w obwodach szkół
wykazali mieszkańcy, których dzieci uczęszczają do obwodu Szkoły Podstawowej w
Dębogórzu i Pogórzu. Zgodnie z zaproponowanym przez Wójta projektem, znaczące zmiany
dotyczą właśnie obwodów tych szkół. (podział sołectwa Pogórze na dwa obwody i
przeniesienie sołectwa Kosakowo z obwodu Szkoły Podstawowej w Dębogórzu do szkoły w
Kosakowie.)
Podczas rozmów z rodzicami Szkoły Podstawowej w Pogórzu, rodzice najczęściej
wypowiadali się na temat:
1. miejsca nauki uczniów klas IV-VIII, którzy obecnie uczą się w budynku po dawnym
gimnazjum,
2. powrotu obecnych kl. III do nowo wybudowanej szkoły w Pogórzu,
3. nauki uczniów oddziałów przedszkolnych w obwodowych szkołach.
Rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dębogórzu, zainteresowani byli
możliwością utworzenia w nowo tworzonej szkole w Kosakowie klas II i III.
W okresie od 7 do 17 stycznia br. do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo
oraz drogą elektroniczną wpłynęło 145 formularzy .
Tematy zawarte w nich podzielono na 3 główne grupy:
grupa

Poruszany problem

1.

Opowiadająca się za projektem

Liczba formularzy

%

61

42,2

10

6,8

72

49,6

2

1,4

obwodów.
2.

Proponowane korekty/zmiany w
projekcie obwodów.

3.

Związana z uczniami ( z kl. IIIVIII SP w Pogórzu oraz nie
rozdzielania rodzeństwa )

4.

Inne

Analiza danych jakie dostarczyły konsultacje społeczne oraz uzyskane z niej wyniki,
prowadzą do poniższych wniosków:
1. mieszkańcy biorący udział w konsultacjach akceptują nowy podział obwodów
szkolnych,
2. uczestnicy konsultacji proponują utworzenia klas II i III w szkole w Kosakowie
3. uczestnicy konsultacji proponują przeniesienie obecnych klas III do SP w Pogórzu.
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4. wnioskują o przeniesienie obecnych klas IV-VIII do SP w Pogórzu.
W związku z powyższym Wójt Gminy Kosakowo, postanowił wnieść do Rady Gminy projekt
uchwały dotyczący zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na
obszarze gminy Kosakowo, w zakresie zgodnym z przedstawioną mieszkańcom na
konsultacjach propozycją.
Ponadto, zgodnie z wagą prowadzonych konsultacji, przychylając się do Państwa wniosków,
Wójt postanowił o:
1. organizacji oddziałów przedszkolnych w obwodowych szkołach/przedszkolach.
2. przeniesieniu obecnych klas III do Szkoły Podstawowej w Pogórzu
3. utworzeniu klas II i III w szkole w Kosakowie.
4. pozostawieniu obecnych klasy IV-VIII w budynku po dawnym gimnazjum do
ukończenia nauki w szkole podstawowej.

zatwierdził :
przygotowała: Jolanta Mojsiejuk

z-ca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki
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