
Protokt51 nr 212016 
z posiedzenia Komisji Kultury, OBwiaty i Sportu w dniu 18 lutego 2016r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz., 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny 
Artur Borkowski; lista obecnoBci- zalqcznik nr l),  co stanowi quorum, przy ktorym Komisja 
moie obradowad. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni go6cie (lista obecnobci- 
zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Skutki zmiany ustawy o systemie oSwiaty dotyczqce cofniqcia obowiqzku szkolnego dla 
szeSciolatkow oraz plany organizacji nauki w klasach pienvszych szk61 podstawowych 
na terenie naszej gminy. 

2. Skutki zmiany ustawy o systemie oSwiaty dotyczqce cofniqcia obowipku szkolnego dla 
szeSciolatk6w oraz plany organizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddzialach przedszkolnych na terenie naszej gminy. 

3. Podsumowanie organizacji ferii zimowych w Gminie i Miasto Serock-sprawozdania 
dyrektor6w(OSIR, CKiCZ, Szkoly, Grninny Zespol ~wietlic Srodowiskowych). 

4. Rozwaienie zakupu balonu pneumatycznego do przykrycia boiska szkolnego przy 
SP Serock w okresie zimowyrn. 

5. Wyraienie opinii na temat proponowanych zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock. 
6. Przyjqcie protokolu z Komisji z dnia 14 grudnia 2015 roku. 
7. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia nie zgloszono zadnych uwag. Porzqdek zostal 
przyjqty bez uwag. 

1. 
Skutki zmiany ustawy o systemie obwiaty dotyczqce cofniqcia obowiqzku szkolnego dla 
szebciolatk6w oraz plany organizacji nauki w klasach pierwszych szk6l podstawowych na 
terenie naszej gminy 

2. 
Skutki zmiany ustawy o systemie obwiaty dotyczqce cofniqcia obowiqzku szkolnego dla 
szeSciolatkt5w oraz plany organizacji wychowania pnedszkolnego w przedszkolach 
i oddzialach pnedszkolnych na terenie naszej gminy 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski 
,,W ostatnim czasie nastqpily zmiany w systemie oSwiaty dotycqce szeSciolatk6w. Niesie to 
ze sobq pewne konsekwencje. Na pewno bqdzie z tym zamieszanie. Dlatego tei  w trosce o to 
chcialbym, abySmy dzisiaj porozrnawiali na ten temat, zadali sobie pewne pytania i sprobowali 



na nie odpowiedzied. Bqdzie to trudne, poniewai rekrutacja do szk61 i przedszkoli pmed nami 
i nie wiadomo jakie decyzje w tym zakresie podejmq rodzice. Poproszq Paniq Dyrektor Melion 
o przedstawienie sytuacji, planow, pewnych symulacji. Chcialbyrn abyimy uslyszeli 
odpowiedi na pytanie ile klas pienvszych powstanie na terenie naszej gminy? Czy moze by6 
taka sytuacja, ze bqdzie mniej niz 7 uczni6w i np. w danej szkole pienvsza klasa moze nie 
powstad? Czy wystarczy miejsc dla przedszkolakow, jeSli chodzi o szeiciolatki 
w przedszkolach? Moze siq bowiem okazaC, i e  jezeli szeiciolatki zostanq w przedszkolu, moze 
nie by6 miejsca dla dzieci trzyletnich. Jak zostanq wykorzystane wszystkie sale, iwietlice? Czy 
byly romaiane programy zachqcajqce rodzic6w, aby wyslali dzieci szeScioletnie do szkoly? 
Niektore miasta i gminy wprowadzajq programy zachqcajqce rodzicow dzieci szeficioletnich, 
aby poslali swoje dzieci do szkoly, np. wyprawki szkolne w wysokoici 1.000zlY zajqcia 
dodatkowe itd. Jeili chodzi o subwencjq, jake straty finansowe bqdq w zwi* z tq zmianq?' 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Rodzice bqdq decydowaC o swoich dzieciach szeScioletnich, o poslaniu ich do szkoly bqdi 
pozostawieniu w edukacji przedszkolnej. Nasq  rolq jest oczywiicie pokazad im wszelkie 
mozliwoici. 
Od nadchodzqcego roku szkolnego bqdq wprowadzane zmiany systemowe w oiwiacie. Wiek 
rozpoczynania obowiqzku szkolnego zostal okreilony na 7 lat. JesteSmy w takim okresie, kiedy 
przygotowywaliimy siq z dzieCmi szeicioletnimi do rozpoczqcia nauki w szkole. Ten rok 
szkolny bqdzie trudny dla grnin, poniewak zmiana bqdzie musiala siq odbyC tutaj, w otoczeniu 
dziecka. Bqdq to na pewno zadania nielatwe, na pewno bqdziemy borykali siq z r6ibymi 
sytuacjami, pomimo i e  stararny siq przewidywak i przygotowywaC pewne rozwiqzania, wiem, 
ze rzeczywistoiC bqdzie nas czqsto zaskakiwaC na polu wychowania przedszkolnego, ale 
rowniei klas pienvszych. Liczq tu bardzo na dobrq komunikacjq z rodzicami poprzez 
dyrektorow przedszkoli i dyrektorow szk6l podstawowych, poprzez t a k e  Pahstwa rozmowy 
z rodzicami, zeby w spos6b spokojny, ale rbwniei rzeczowy inforrnowak ich o sytuacji z jakq 
w tym roku siq zetkniemy, zeby decyzje, ktore podejmujq, byly podejmowane na podloiu 
danych i mozliwoSci jakie w gminie istniejq. 
Rok szkolny 201 5/20 16 jest punktem odniesienia do planowania organizacji w przyszlo8ci. 
JeSli popatrzycie Pahstwo na tabelq, przedstawiajqcq strukturq dzieci w przedszkolach w roku 
szkolnym 20 15/20 16, kt6rq Pahstwu przekazalam, zobaczymy, ze jeSli szeSciolatki pozostalyby 
w edukacji przedszkolnej (dzieci urodzone w 2009r.), to bySmy mieli 4 zwolnione miejsca 
w przedszkolu w Serocku, 4 miejsca w przedszkolu w Zegrzu i 25 w przedszkolu w Woli 
Kielpinskiej. Lqcznie mamy 33 miejsca wolne dla dzieci przedszkolnych. Zdajemy sobie 
sprawq jaka jest to sytuacja. Kiedy popatrzymy na rok miniony, kiedy przygotowaliSmy przy 
naborze do przedszkoli 210 miejsc, z czego uruchomiliSmy 159, poniewai ponad 60 dzieci 
mialo odroczony obowiqzek szkolny, wyobraiamy sobie r62nicq w moBliwoSciach 
zaproponowania rodzicom miejsc do wychowania przedszkolnego. Og6lem w przedszkolach 
mamy 345 miejsc. Jezeli byimy tak patrzyli na ulokowanie dzieci szeScioletnich i wybory 
rodzic6w, mielibySmy w przedszkolach tylko 33 miejsca wolne. Jest to wariant najbardziej 
pesymistyczny . 
Mamy jeszcze oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych. W tych oddzialach znalazly 
siq rdwniez dzieci szeScioletnie, ktbre mialy odroczony obowiqzek szkolny. Mamy 25 takich 
dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Serocku oraz 4 dzieci w oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej w Jadwisinie. W tej chwili 62 dzieci siedmioletnich 
jest tak naprawdq w obowiqzku szkolnym. 
Nie wiemy jakie bqdq decyzje rodzicow dzieci szeicioletnich. W tym roku szkolnyrn 
w obowipku przedszkolnym mieliSmy 573 dzieci, w tyrn dzieci z odroczonym obowi@iem 
szkolnym. W nadchodqcym roku szkolnym, bqdziemy mieli 691 dzieci przy bardzo mdej 



iloici miejsc. Zdajemy sobie sprawq, ze rodzice malych dzieci bqdq oczekiwali na jakiei 
dzialania z naszej strony, dzialania rozsqdne, kt6re dawalyby miejsce w przedszkolu 
publicnym. Uwaiam, ze nasze szkoly podstawowe sq przygotowane do tego, zeby przyjqC 
dziecko szeicioletnie czy to w wychowaniu przedszkolnym czy do klasy pierwszej. Byly 
poczynione inwestycje, byla doskonalona kadra, jest zakupiony sprzqt. Wydaje nam siq, ze to 
doswiadczenie, ten potencjal, kt61-y mamy powinniSmy dalej spozytkowaC. Ministerstwo 
Edukacji zaproponowalo przedwenie funkcjonowania oddzial6w przedszkolnych przy 
szkolach podstawowych jeszcze o trzy lata, zdajqc sobie sprawq, i e  w gminach, gdzie nie ma 
niiu demograficznego, zmiana ta bqdzie bardzo trudna do wdrozenia. 
Jakie dzialania w obszarze dziecka szeicioletniego chcemy przeprowadzik. Od nastqpnego 
tygodnia, tj. od 22 lutego do 26 lutego dyrektorzy przedszkoli oraz szk61 podstawowych, gdzie 
sq dzieci szeicioletnie, przeprowadq diagnozq preferencji rodzica. Odbqdq siq r6wniei 
spotkania z rodzicami dzieci szeicioletnich, gdzie poprosimy rodzicow, zeby zadeklarowali 
jaki majq plany wobec swojego dziecka szeicioletniego. Pokaie nam to troche w jakim 
kierunku bqdq szly wybory rodzicow. Kolejna, najtrudniejsza kwestia jake &=my- - 

---,------- -~~~qn=cmwadzzJtof&a,Xby &ieci szescioletnie nie zostaly w przedszkolach, kt6re funkcjonujq 
jako oddzielne plac6wki. Chcemy w przedszkolu w Serocku i przedszkolu w Zegrzu 
zaproponowak rodzicom dzieci szeScioletnich oddzialy przedszkolne w szkolach. Bylyby to 
oddzialy, kt6re funkcjonowalyby w szkole, ale na zasadach przedszkolnych, czyli bezferyjnie, 
pracuje z nirni 1 lub 2 nauczycieli w zaleinoici od czasu pracy tego oddzialu, zajqcia sq 
prowadzone w systemie bez dzwonkowym, nauczyciel caly czas otacza dziecko opiekg 
koordynuje jego pobyt szkolny i dzialania na terenie szkoly, zeby to male dziecko w warunkach 
szkoly podstawowej nie czulo siq zagubione czy zaniepokojone tq sytuacjzj. Mamy dobre 
wyposaienie i przygotowanq w pehi kadrq i dyrektor6w do zrozumienia sytuacji, jakie 
dzialania z naszej strony musq  by6 przeprowadzone, aby to dziecko szeicioletnie dobrze 
zaadoptowalo siq na terenie szkoly. Mamy rozwipania prowadzone juz w tej chwili, bo w tej 
chwili w szkole podstawowej w Serocku sq prowadzone dwa oddzialy przedszkolne, 
w Jadwisinie jest oddzial przedszkolny. Przy szkole w Zegrzu w tym roku nie ma oddzialu 
przedszkolnego, poniewai nie bylo chqtnych dzieci piqcioletnich, aby zaproponowak im 
oddzialy przedszkolne. Najbardziej obawiamy siq reakcji dzieci szeicioletnich. Liczq na ich 
zrozumienie, ale myilq, ze mozemy mieC tu jakies sygnaiy niezadowolenia, bo rodzic powie, 
ze marn prawo do kontynuacji, chcialbym, aby moje dziecko dalej bylo w przedszkolu. JeSli 
nie zwrocimy siq z takim apelem do rodzic6w i nie poprosimy ich jednak o wyb6r oddzial6w 
przedszkolnych w szkolach, wtedy zablokujemy kompletnie miejsca przedszkolne dla dzieci 
malych (trzy i czteroletnich). Nasz plan jest taki, i e  podczas tych spotkan rodzicom zostanie 

-- 

przedstawiona propozycja, ze dzieci szeicioletnie z tych d w o & p r z e ~ L @ d ; t $ e  -szUl, - 

~efioc~&nTE ~ ~ k t ~ r z y b $ ~ ~ ~ e d s ~ ~ a ~ o f e f i q  nauki dla dziecka szeicioletniego, pokakq 
jak wyglqda praca z dzieckiem szeicioletnim. Przygotowalam por6wnanie- szeiciolatek 
w szkole i szeiciolatek w przedszkolu, ktore bqdq rozdawane rodzicom, jak rowniei bqdq 
zarnieszczone w najblizszym Informatorze gminnym. W wychowaniu przedszkolnym w szkole 
podstawowej szeiciolatek jest w hermetycnym irodowisku, cdy czas przebywa z jednym 
nauczycielem, ale powyiej 5 godzin zajqC, rodzic musi zaplacik lzl za kaidq godzinq, rodzic 
musi zaopatrzyk dziecko w podrqczniki itd. W szkole wyglqda to trochq inaczej, bo dziecko 
szeicioletnie jest bardziej usamodzielnione, ma swojq klasq, po lekcjach moie korzystaC ze 
Swietlicy, ale jest to przemieszczanie siq po strukturze szkolnej. Sze6ciolatek dostaje bezplatne 
podrqczniki, uczy siq jqzyka angielskiego, ma zajqcia komputerowe, zajqcia rozwijajqce. Tak 
stararny siq pracowaC z tym malym dzieckiem, bynajmniej od pewnego czasu, aby to dziecko 
i tak caly czas bylo pilotowane przez nauczyciela. Zwracamy uwagq na aspekty zwipane 
z poczuciem bezpieczenstwa, z poczuciem pewnoici, ze tutaj siq nie zgubiq, nie zapomne 
o swoich rzeczach, m a c a m y  r6wniez uwagq na kwestiq korzystania z posikbw, aby dziecku 



szeScioletniemu w szkole towarzyszyl nauczyciel. Sq to kwestie, kt6re bardzo interesujq 
rodzicbw, poniewai rodzice niepokojq ciq czasem, jak szeiciolatek w tej duiej szkole sobie 
poradzi. Bqdziemy rodzicom pokazywaC mozliwe drogi wyboru a dyrektorzy szka zaproszq 
rodzicow w nastqpnyrn tygodniu po badaniach preferencji do pokazania szkoly. Dyrektorzy 
przedszkoli sq um6wieni z dyrektorami szkbl, aby w pienvszych tygodniach marca odbyly siq 
takie spotkania w szkolach. Decyzje odnoSnie dalszego etapu edukacyjnego szeiciolatka musq 
zap&C do konca marca, poniewai rozporqdzenie narzucilo nam odg6rny graniczny termin 
3 1 marca. Do 3 1 marca rodzic podejmuje decyzjq, czy dziecko bqdzie w przedszkolu czy bqdzie 
zapisane do szkoly. Liczymy na aspekt spadku iloici oddzial6w klas pienvszych i ich 
liczebnoici. Mamy tylko 62 dzieci w skali gminy do klas pienvszych. W tym roku przyjqliSmy 
25 1 dzieci w 1 1 oddzialach. Prawdopodobnie bqdzie malo klas pierwszych i bqdq one malo 
liczne. Liczq, ze rodzice m 6 c q  uwagq na ten aspekt. 
Jeili chodzi o bilans klas pierwszych, kt6re planujemy do klas wychodqcych z edukacji 
wczesnoszkolnej, w tej chwili w skali gminy mamy 8 oddzidow klas trzecich. Z tego szacunku 
widzielibyimy 3-4 klasy pierwsze. Zawsze bilansujemy siq na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej. Jekeli np. w Serocku sq 3 klasy pienvsze a przyjdq 2 klasy pienvsze, to 
znaczy, ze mamy o 1 klasq rnniej, czyli dla kogoi zabraknie pracy. Natomiast jeSli gdziei 
powstaje oddzial przedszkolny, on pracuje np. w systemie 9 godzin, to tworzq siq tam etaty dla 
dwoch osbb. Na pewno bqdziemy wszelkie kwestie kadrowe rozpatrywali lqcznie- wychowanie 
wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, aby ludzie mieli poczucie bezpieczeristwa, 
i e  bqdziemy analizowak te potrzeby. Nie bqdziemy patrzyli tylko przez pryzmat jednej 
placbwki, ale bqdziemy przyglqdali siq jak ta sytuacja wyglqda na terenie gminy. 
Wracajqc do rozwipania, o ktdrym zamierzamy rozmawiak z rodzicami, czyli zeby dzieciom 
szeScioletnim pokazaC szkoly podstawowe, pokazaC jak wyglqda nauka dziecka najmlodszego 
w szkole podstawowej, na bazie naszych spostrzezen, doSwiadczen, moiliwoici jakie mamy, 
p o k a d  jak to talc naprawdq wyglqda, pokazaC wychowanie przedszkolne w szkole, czym ono 
siq rbini, ze dziecko moie tez skorzystaC z takiej oferty. Jezeli byimy uzyskali akceptacjq 
rodzicow, to wtedy jest szansa, zebySmy mieli 120 wolnych miejsc przedszkolnych dla nowych 
dzieci, ale pod warunkiem, ze 50 dzieci szeicioletnich z przedszkola w Serocku i 45 dzieci 
szeScioletnich z przedszkola w Z e g m  przejdzie do szk61, czy do edukacji szkolnej czy edukacji 
przedszkolnej . 
JeSli chodzi o kwestie finansowe, bqdq one bardzo istotne w tym roku, dlatego ze mamy jeszcze 
szeSciolatka w obowiqzku przedszkolnym, dziecko 4 i 5 letnie w prawie do edukacji 
przedszkolnej, co oznacza, i e  kaidy rodzic, kt6ry zglosi wczeiniej dziecko do rekrutacji, 
musimy mu zapewnik miejsce. Mamy roine mechanizmy moiliwe do uruchomienia, chociaiby 
przedszkola niepubliczne i zakupywane tam miejsca w trybie konkursowym, ale wiemy, i e  jest 
to propozycja, kt6ra niekoniecznie musi siq spotkaC z Anteresowaniem rodzic6w. W ubieglym 
roku w Warszawie po ogloszonym konkursie iadne przedszkole nie zglosilo siq do konkursu, 
nie bylo zainteresowane przyjqciem takiej oferty. Oferta ta polega na tym, ze gmina dotuje 
przedszkole niepubliczne w wysokoSci 100% swoich wydatk6w bieiqcych, ale osoba 
prowadqca przedszkole niepubliczne nie pobiera oplaty od rodzicow. Wiemy z praktyki, i e  
rodzice wybierajq raczej przedszkola publiczne. W schemacie dotowanego przedszkola za 75% 
i wyzszej doplaty rodzicbw, chcemy uchronik rodzic6w przed wyzszymi kosztami, kiedy 
bqdziemy mieli b a q  wolnq w szkolach. Alternatywnie rozwaiamy tutaj r6ine sytuacje, 
natomiast w obliczu tego faktu, ze mamy 3 roczniki w prawie i obowipku przedszkolnym, 
wiemy, k bqdzie trudno. Dziecko trzyletnie jest jui dzieckiem przedszkolnym, ale nie musimy 
mu jeszcze gwarantowak miejsca, za rok bqdziemy musieli. Natomiast spodziewam siq, ze 
mozemy mieC juz tutaj problemy. 
JeSli chodzi o skutki finansowe, trudno jest na chwilq obecnq o nich m6wi6, dlatego i e  nie 
wiemy jak nam siq uksztahuje sytuacja organizacyjna, ile bqdzie dzieci przedszkolnych, ile 



bqdzie dzieci szkolnych. Na razie subwencja na rok szkolny 201512016 jest naliczona na 
podstawie danych z wrzeinia 20 15r. Wiadomo, ke za rok ta subwencja bqdzie nizsza, poniewai 
nie otrzymamy subwencji na dziecko szkolne, tylko dotacjq na przedszkolaka, kt6ra obecnie 
wynosi 1.37021 a subwencja na ucznia wynosi okolo 8.000~1. Nic siq nie m6wi w tym roku 
o korekcie subwencji, ze np. od wrzeSnia bqdzie korygowana z uwagi na fakt, ie bqdzie duzo 
rnniej dzieci. Na razie takich zapowiedzi nie ma. MySlq, ze nie bqdzie zmian w zasadach 
naliczania subwencji na ten rok, natomiast w przyszlym roku nalezy siq spodziewaC 
zmniej szenia subwencj i. 
JeSli chodzi o inne zapisy, kt6re wprowadzila zmieniona ustawa o systemie oiwiaty, dajq one 
duQ elastycznoSC rodzicowi. Dziecko w klasie pierwszej obecnie moze pozostak dalej w klasie 
pierwszej . 
Jezeli chodzi o inne rozwiqzania, kt6re na okolicznoSd zmiany wprowadzono do ustawy 
o systemie oiwiaty, jeSli do klasy pierwszej zapisze siq mniej niz 7 dzieci, burmistrz decyzjq 
do 15 czenvca moze te dzieci przenieSC do innej szkoly." (zatqcznik nr 3). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Czy Paristwo rozwaiali stworzenie programu zachqcajqcego rodzic6w do poslania dzieci 
szeicioletnich do szkoly?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Nie rozwaixny takiego pomyslu, aby stosowak mechanizmy ekonomiczne, kt6re 
ukierunkowalby rodzic6w. SzliSmy raczej w tq stronq, ze rodzic ma mozliwoiC wyboru, 
pokaimy mu ten wybor, niech Swiadomie wybiera." 

Radny Siawomir Osiwala 
,,Czy w tym kontekicie rowniei rozpatrujemy sytuacjq dzieci, kt6re sq w oddzialach 
integracyjnych?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,W tej chwili w przedszkolu w Serocku jest jeden oddzial integracyjny z 20 dzieCmi, w tym 
jest 3 dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Z rozm6w z Paniq Dyrektor 
wynika, he dobrze byloby, aby te dzieci pozostaly w przedszkolu, zeby ten oddzial integracyjny 
m6gl dalej funkcj onowaC." 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Jaka jest opinia Pahstwa dyrektorbw, jeSli chodzi o przygotowanie szeSciolatk6w, kt6re 
ewentualnie miaiyby by6 pienvszoklasistami? Czy uwaiacie Paristwo, ze dzieci te sq 
przygotowane do nauki w klasie pierwszej?" 

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Jezeli nauczyciel wychowawca przeprowadzi diagnozq i przedstawi ta, diagnozq rodzicowi, to 
i tak jest to decyzja rodzica." 

Dyrektor Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kielpiriskiej Maigorzata Kolon 
,,W roczniku jest to zwykle 4-5 dzieci, kt6re nie osiqgajq gotowoSci szkolnej. Pierwszq ocenq 
gotowoSci szkolnej nauczyciele sporzqdzajq na koniec I semestru, p6zniej tq w1aSciwq na 
koniec kwietnia. Czas od kofica I semestru do konca kwietnia, to czas, aby zorganizowaC 
dziecku zajqcia wspomagajqce i ewentualnie umozliwi6, ze dziecko bqdzie ewaluowalo, jeSli 
ma jakiei niedobory w percepcji wzrokowej czy siuchowej itd. Wszystko jest to w gestii 
nauczyciela i dodatkowych zajqC wspomagajqcych. Ze swojego doiwiadczenia z ostatnich lat 



mogq powiedzied, ze 2- 3 dzieci w roczniku nie osiqga gotowoici szkolnej. OczywiScie rbznie 
bywalo na przestrzeni lat, poniewai nawet jeSli w diagnozie oceny nauczyciela bylo, ze dziecko 
nie osiqga gotowoSci szkolnej, to jeieli rodzic mid taki priorytet, ze dziecko pbjdzie do 
pienvszej klasy, to i tak dziecko poszlo do pienvszej klasy. Byly tez przypadki odwrotne, 
z ktbrymi spotkaliSmy siq w ubieglym roku- diagnoza gotowogci szkolnej byla pelna, dziecko 
rominiqte, z dodatkowymi mozliwoSciami a rodzic szedl do poradni psychologiczno- 
pedagogicznej i uzyskiwal opiniq o tym, i e  dziecko jest niedojrde spolecznie lub 
emocjonalnie i powodowalo to, i e  dyrektor szkob nie dyskutowal z tym. Tak sugerowal nam 
organ nadzoru, ze jeSli jest opinia poradni i jest wskazanie, zeby dziecko pozostalo 
w przedszkolu, takq decyzjq wydawaliimy." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,MySlq, i e  na obecnym etapie trudni wyciqgnqe wnioski. Natomiast chcialbym prosiC Paniq 
Dyrektor Melion oraz Paristwa dyrektorow szkbl, aby pokazaC rodzicom to wszystko, czego 
rodzice nie wiedzq-co dzieci bqdq mialy w oddzialach przedszkolnych. Chodzi o to, aby 
uwypuklid te wszystkie rzeczy, zeby rodzice byli Swiadomi przy podejmowaniu decyzji." 

3. 
Podsumowanie organizacji ferii zimowych w gminie Miasto i Gmina Serock- 
sprawozdania dyrektor6w 

Dyrektor Gimnazjum w Serocku Malgorzata Szczerba 
,,Oferta feryjna byla przygotowana w uzgodnieniu z sarnorqdem szkolnym. Wszystkie 
propozycje zostaly uwzglqdnione. W ubieglym roku w uwagach podawaliSmy, i e  mlodziez 
mida proSbq, aby zajqcia stacjonarne na terenie szkoly odbywdy siq w godzinach pbiniejszych. 
Tam gdzie udalo siq zajqcia przelozyC, przeloiyliSmy je na poiniejsza, godzinq, aby mlodziei 
mogla z nich skorzystad. W zajqciach feryjnych w pienvszym tygodniu 55% ucmibw, a w I1 
tygodniu 47% uczniow. Najwiqkszym zainteresowaniem ucznibw cieszyly siq nowoSci, np. 
wyjazd do parku trampolin. Natomiast proponowane przez nas wyjazdy do kina nie sq jui  
atrakcyjne dla ucmi6w, poniewai uczniowie girnnazjalni za zgodq i pozwoleniem rodzic6w 
sarni wyjezdiajq do kina. 
W tym roku na proSbq ucznibw zorganizowaliSmy zajqcia informatyczne, warsztaty 
artystyczne- wyrob przedmiotow uzytkowych z filcu. SkorzystaliSmy z propozycji zajqC 
sportowych organizowanych przez OSrodek Sportu i Rekreacji. Nie doszly do skutku wyjazdy, 
ktbre uczniowie wczeSniej proponowali, tj. do Kinoteki w Warszawie i Muzeum Techniki 
i Przemyslu w Palacu Kultury i Nauki. Nie doszedl do skutku wyjazd ekologiczny do 
Karnpinoskiego Parku Narodowego, co rowniei bylo sugestiq uczni6w. 
W trakcie ferii pracowalo 7 nauczycieli, Srodki na wynagrodzenia dla nauczycieli byly 
wystarczajqce." 

Dyrektor Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kietpiviskiej Maigorzata Kolon 
,,Ferie byly organizowane w I tygodniu ferii, w uzgodnieniu z uczniami i rodzicami. 
W pierwszym wariancie programu na ferie zaproponowano zajqcia stacjonarne i zajqcia 
wyjazdowe, ale w ostatecznej decyzji zajqcia stacjonarne nie odbyly siq, poniewai nie bylo 
zapotrzebowania uczni6w na zajqcia stacjonarne. W tym roku z podobnq ofertq wystartowala 
Swietlica Srodowiskowa i dosyC duia grupa osbb brala udzial w wyjazdach calodziennych 
organizowanych przez Grninny Zespbl ~wietlic ~rodowiskowych. Przez dwa dni pracowala 
Swietlica szkolna, poniewai samorzqd szkolny konczyl swoje zadania projektowe- 
przygotowanie miejsca pod kqcik kanapkowy i szkolne radio. 



Odbyly siq wszystkie zaplanowane wyjazdy- 10 wyjazd6w. Byly to dwa wyjazdy na basen, 
dwie wycieczki do TVP, trzy wyjazdy na lodowisko, jeden wyjazd do muzeum historycznego, 
jeden wyjazd do Sali zabaw dla mlodszych uczestnikbw oraz jeden wyjazd do Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku na przedstawienie teatralne. 
W ciqgu 5 dni z oferty szkolnej ferii skorzystalo 239 uczniow oraz 20 ucznibw dziennie 
skorzystalo z oferty zaproponowanej przez Gminny Zesp61 ~wietlic ~rodowiskowych. 
W wiqkszoSci w wyjazdach uczestniczyli uczniowie szkoly podstawowej. W przypadku 
wyjazd6w na lodowisko, na basen czy do TVP, dzieliliSmy ucznidw na grupy wiekowe. 
JeSli chodzi o koszty, nie wydatkowaliSmy wszystkich Srodkow. Tradycyjnie w naszym 
Srodowisku szkolnym 1 dzien kaidy z nauczycieli pracuje w ramach pracy wlasnej z uczniami. 
Natomiast nauczyciele, ktorzy chcieli pracowaC dluiej n i i  jeden dzien, bylo dwoje takich 
nauczycieli, otrzymajq wynagrodzenie. Lqczne Srodki na wynagrodzenie nauczycieli wyniosly 
1.082~1, zaplanowana byla wyisza kwota. JeSli chodzi o koszty dowoienia, zaplanowane Srodki 
wystarczyly na zapewnienie dowoienia w czasie ferii, poniewai przewoinikiem w okresie ferii 
byl rowniei przewoinik, kt6ry dowozi dzieci do szkoly. Eqczny koszt wyjazd6w wyniosl 
1.38821. 
215 zl to Srodki pochodqce z OSrodka Pomocy Spolecznej dla dzieci objqtych pomocq OPS, 
ktore korzystaly z form wyjazdowych, na pokrycie kosztow biletow wstqpu czy wypoiyczenia 
sprzqtu. 
Chcialabym zasygnalizowaC, ze w tym roku spotkaliimy siq z dodatkowym utrudnieniem, 
poniewai musieliSmy zglosiC siq do kuratorium jako organizatorzy wypoczynku odpowiednio 
wczeSniej. SpotkaliSmy siq z szeregiem dodatkowych czynnoSci, ktorych do tej pory nie 
musieliSmy wykonywaC. Po pienvsze do tej pory forrny wyjazdowe traktowaliimy jak wyjazdy 
szkolne, czyli listq uczestnik6w, mamy karty wycieczki, zgody rodzicow. Na tej zasadzie formy 
wyjazdowe byly organizowane. Natomiast jako organizator wypoczynku podlegamy innym 
przepisom. W zwiqzku z powyiszym powinniSmy, czego nie zrobiliSmy w tym roku i kaida 
z dyrektorek ma takie uwagi wpisane do protokolu kontroli, bo byliSmy kontrolowani przez 
organ nadzoru pedagogicmego, i e  nie AoiyliSmy kart uczestnik6w. Karta kwalifikacyjna 
uczestnika zawiera zgodq rodzica, opiniq pielqgniarki, opiniq wychowawcy itd. W tym roku 
tego nie zrobiliSmy, ale gdybySmy stanqli przed organizacjq takiej formy w przyszlym roku, 
musimy siq z tym IiczyC. Nie chodzi o to, i e  nie chcemy przygotowywaC i wypelniaC 
dodatkowej dokurnentacji. Natomiast bqdzie problem i zagroienie, ktore podzielajq pozostale 
dyrektorki, bo mamy takie sytuacje, ze wstqpnie, kiedy dzieci deklarujq chqC udzialu 
w wyjazdach, jest inna karta uczestnik6w nii  ta, kt6ra jest w dniu wyjazdu. Podczas minionych 
ferii byly takie dni, i e  rodzice przywozili dzieci, kt6re nie byly zapisane, grupa nie byla pelna, 
bo inne dziecko nie przyszlo. W6wczas rodzic wypisal zgodq i dziecko moie pojechaC. 
Natomiast w takim przypadku dzieci nie bqdq jui  objqte takq formq wyjazdowq." 

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Serocku Krystyna Affek 
,,Na czas tegorocznych ferii przygotowaliimy bogatq ofertq prograrnowq - 11 wyjazd6w i 5 
zajqC stacjonarnych- zajqcia plastyczne, rekreacyjno- sportowe oraz 4 zajqcia w hali sportowej. 
Uczniowie wychodzili r6wniei na projekcjq filmow do Centrurn Kultury i Czytelnictwa, na 
warsztaty kulinarne do pizzerii. CzqSC uczni6w skorzystala z oferty Pani Zaczkiewicz, kt6ra 
zorganizowala w szkole warsztaty ceramiczne. Program zostal zaplanowany na dwa tygodnie 
ferii. Wszyscy uczniowie mieli moiliwoSC zapisania siq na wybrane zajqcia lub wyjazd. W tym 
roku nie mieliSmy list rezenvowych. 
Zostaly zorganizowane 4 wyjazdy do kina- wziqlo udzial 1 12 uczestnikow, Srednia liczba osdb 
na 1 wyjazd to 28 osob. Na basen byly dwa wyjazdy, w kt6rych wziqlo udzial 53 osoby. 
Dwukrotnie wyjeidialiSmy na lodowisko do Pomiech6wka, skorzystalo 38 osbb. 
ZorganizowaliSmy wyjazd na Stadion Narodowy na wystawq klockow Lego, skorzystalo 



z niego 35 osob. Na Sciankq wspinaczkowq pojechalo 37 osbb, na kqgle do Stanislawowa 32 
osoby. 
ZaplanowaliSmy zajqcia plastyczne, z kt6rych skorzystalo 22 osoby. W zajqciach 
organizowanych w hali sportowej uczestniczylo 40 os6b. Zajqcia sportowe w szkole- 
uczestniczylo tylko 9 osbb. W warsztatach z cerarniki wziqly udzid 42 osoby. W zajqciach 
kulinarnych w pizzerii uczestniczylo 14 os6b. Bylo 7 wyjSC na projekcjq film6w do Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, w kt6rych uczestniczylo 69 os6b. 
Og6lem z zaproponowanych 28 form zajqC i wyjazd6w skorzystalo 503 uczni6w. 
W pienvszym tygodniu bylo zdecydowanie wiqcej dzieci korzystajqcych z zajqC- 276 ucznibw, 
natomiast w drugim tygodniu 227 uczni6w. Z form wyjazdowych skorzystdo 307 os6b. 
Natomiast w zajqciach stacjonarnych uczestniczylo 196 os6b. 
Z dzieCmi pracowdo i opiekowdo siq nimi 12 nauczycieli. PosilkowaliSmy siq nauczycielami 
z oddzial6w przedszkolnych, kt6re nie brdy urlopu na ten czas, poniewai by1 czynny tylko 
1 oddzial przedszkolny. 
~rodki  finansowe, jakie zostaly zaplanowane na organizacjq tegorocznych ferii byly 
wystarczajqce. Koszt dowoienia wyni6sl 3.22721, natomiast na wynagrodzenie nauczycieli 
wydatkowaliSmy 3.58621." 

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Jadwisinie Maria Jacak 
,,Oferta zajqC w czasie ferii zostala zaplanowana na okres dw6ch tygodni. Przewakaly formy 
wyjazdowe, odbylo siq 8 wyjazd6w (na basen, do kina, na lodowisko na Stadion Narodowy 
oraz do Centrurn Kultury i Czytelnictwa i na hale sportowq). Wyjazdowe platne forrny cieszyly 
siq duiym zainteresowaniem, poniewai byla 100% frekwencja. Jeieli chodzi o bezplatne 
wyjazdy do Centrum Kultury i Czytelnictwa i hale sportowq na 25 zgloszonych os6b przyszly 
tylko 3 osoby. 
Koszt dowozenia wyni6sl2.420~1. 
Jest wniosek, aby zajqcia feryjne konsultowaC ze Swietlic~ Srodowiskowq." 

Dyrektor Zespolu Szkdl w Zegrzu Danuta Prurinowska 
,,PrzygotowaliSmy ofertq zajeC feryjnych po wczeiniejszej diagnozie zainteresowania uczni6w. 
Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowaniem cieszyly siq tylko formy wyjazdowe. Nie 
planowaliSmy wiqc zadnych zajqC stacjonarnych. Zaplanowane wyjazdy byly trafione. 
LqczyliSmy wyjazdy, tzn. mieliSmy zaplanowany wyjazd na lodowisko na stadion narodowy, 
na wystawq klock6w Lego i oceanarium do Warszawy, dzieci mogly jechaC jednym autokarem, 
bylo 3 opiekunbw. Poza tymi wymielonymi wyjazdami, odbyl siq wyjazd do centrum rozrywki 
w Stanislawowie, do kina, do parku trampolin i do aquaparku w Stanislawowie Pienvszym. 
Przedstawiliimy uczniom r6wniez ofertq Centrurn Kultury i Czytelnictwa oraz OSrodka Sportu 
i Rekreacji. Nie cieszyly siq one duiym zainteresowaniem." 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
,,PoloiyliSmy nacisk na kilka rzeczy: przede wszystkim zajqcia stacjonarne, udostqpniajqc 
obiekty sportowe oraz pomoc naszych animator6w i instruktordw sportu w organizowaniu 
czasu poprzez m.in. organizacjq turniej6w w roinych dziedzinach sportowych, jak r6wniei 
wyjazdy na mecze siatkowki i pilki rqcznej. 
JeSli chodzi o zajqcia sportowe z animatorem w szkolach na terenie gminy, prowadziliSmy te 
zajqcia zar6wno na hali sportowej w szkole ponadgimnazjalnej, jak r6wniei bezpoSrednio 
w szkolach na terenie gminy. Na zajqcia objazdowe nie by10 zbyt wielu chqtnych. 
Najliczniejsze zajqcia byly w szkole w Woli Kielpinskiej, najmniejsze zainteresowanie by10 
w Zegrzu. 



(Nu posiedzenie Komisji przybyi Przewodniczqcy Rudy Miejskiej Artur Borkowski). 

ZorganizowaliSmy nastqpujqce turnieje: 
- turniej gier ruchowych dla dzieci dla klas 1-111- wziqlo udzial 10 os6b 
- turniej koszyk6wki IV-VI- wziqlo udzial 14 os6b 
- turniej koszykowki dla uczni6w gimnazjum i starszych- wziqlo udzial 10 osdb 
- turniej pilki siatkowej gimnazjum i starszych - udzid wziqlo 14 os6b 
- turniej pilki noinej klas 1-111- 26 os6b 
- turniej pilki noinej klas IV-VI- 12 os6b 
- turniej pilki noinej uczni6w girnnazjum i starszych. 
Zaplanowany by1 gminny konkurs skokow wzwyz, ale nie cieszyl siq iadnq fiekwencjq. 

Odbyly siq 3 wyjazdy: 
- wyjazd na mecz Plus Ligi piki siatkowej do Warszawy- wziqlo udzial20 osob, 
- wyjazd na mecz pilki siatkowej Orlen Ligi - liga kobieca- Arena Legionowo- 12 os6b, 
- wyjazd na mecz pilki rqcznej Arena Legionowo- 14 os6b. 

Odbyl siq r6wniez wyjazd uczni6w do Dzierkoniowa, gdzie gro kosztow bylo pokrywanych 
z budietu OSrodka Sportu i Rekreacji (transport, ubezpieczenie, opiekunowie). JeSli chodzi 
o koszty transportu, lqczna kwota wyniosla 7.50021., koszty opiekun6w wyniosly 2.10021, koszt 
ubezpieczenia 20021. 

Jeili chodzi o koszty zwipine z organizacjq wypoczynku stacjonarnego, sq to przede 
wszystkim koszty transportu, koszty wynajmu hali sportowej, koszty osobowe dw6ch 
animator6w." 

Specjalista ds. administracyjno- gospodarczych CKiCz Adam Pawlak 
,,Kaidego dnia staraliimy siq przedstawik ofertq zajqC dla dzieci. W poniedzialki odbywaly siq 
zajqcia plastyczne (dwie grupy wiekowe 15 osobowe). Jeieli chodzi o wtorki, wyiwietlaliimy 
filmy dla dzieci i mlodzieiy. Kaidego dnia byly wyiwietlane 3 filmy, w tym dwa filmy dla 
dzieci i jeden film dla mlodziezy. srody byly dniem wyjazdowym- wyjazd do Manufaktury 
Cukierk6w w Warszawie oraz do Centrum Nauki Kopernik. W czwartki i piqtki mialy miejsce 
przedstawienia teatralne i warsztaty bqbniarskie. Najwiqkszym zainteresowaniem cieszyly siq 
przedstawienia teatralne, w ktorych wziqlo udzial okolo 120 osob w kaidym. Najmniejsze 
zainteresowanie to kino dla mlodzieiy- lqcznie w dw6ch filmach udzial wziqly udzial 3 osoby. 
W czasie ferii wspomagaliSmy siq dwiema osobami, kt6re pomagaly w wyjazdach poza 
siedzibq Centrum. 
Jezeli chodzi o koszty, zaplanowaliimy wydatki w kwocie 5.40021, natomiast wydatkowaliSmy 
kwotq 4. 498,59zl." (zalqcznik nr 4). 

Kierownik Gminnego Zespolu ~wietl ic ~rodowiskow~ch Janina Orzepowska 
,,Ferie odbywaly siq w rarnach zajqk wlasnych placbwek. Program zabezpieczyl opiekq od 1 do 
5 lutego od godz. 7.30 do godz. 17.00. Opiekq sprawowali wychowawcy plac6wki. JeSli koszty, 
udalo siq zorganizowak ferie taniej o 300zl nii roku ubieglym. 
Odbyly siq wszystkie zaplanowane wyjazdy. 
W programie ferii wziqlo udzial43 dzieci. Koszt dla jednego dziecka wynosil 10 zl za dzien." 



Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Na poprzednim posiedzeniu Komisji rozmawialiSmy, ze wiqkszoSC wniosk6w 
sformulowanych przez Komisjq w ubieglym roku, zostalo uwzglqdnionych. Oferta ferii byla 
bardzo bogata i dostosowana zardwno dla dzieci mlodszych, jak i mlodziezy. Najwiqkszym 
zainteresowaniem wgr6d uczni6w gimnazjum cieszyly siq zajqcia sportowe. Bardzo duio 
ciekawych zajeC bylo kierowanych do dzieci szk61 podstawowych. 
Zajqcia w szkolach oraz Centrurn Kultury i Czytelnictwa czy OSrodku Sportu i Rekreacji nie 
pokrywaly siq. Sprawdzilo siq to, bylo wiqcej uczestnik6w. Na pewno koordynacja zajqC byla 
dobrym pomyslem. 
Chcialbym zaproponowak przyjqcie przez Komisjq wniosku w zakresie ogloszenia oferty ferii 
przez wszystkie placowki w jednym dniu." 

Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski 
,,Chcialbym zaproponowaC, aby okreiliC termin, w jakim powinna zostaC ogloszona oferta 
zajqC feryjnych, np. tydzien przed feriarni. " 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie wniosek w zakresie ogloszenia oferty ferii przez wszystkie plac6wki 
w jednym dniu." 

W glosowaniu 
Wniosek zostal przyjqty przy 1 glosie za i 5 glosach wstrzymujqcych. 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie wniosek dotyczqcy okreilenia terminu, w jakim powinna zostaC 
ogloszona oferta zajqC feryjnych, np. tydzien przed feriami. 

W glosowaniu 
Wniosek zostal przyjqty przy 4 glosach za i 2 glosach wstrzymujqcych. 

(Przenva). 
(Po przenvie posiedzenie Komisji opuicil radny Jaroslaw Pielach). 

4. 
Rozwaienie zakupu balonu pneumatycznego do przykrycia boiska szkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Serocku w okresie zimowym 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Zgodnie z zapisarni Planu Rozwoju Lokalnego gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015- 
2020- ,,(. . .) Niewystarczajqca jest takze baza sportowa, kt6rq dysponujq szkoly. Szkolne sale 
gimnastyczne i boiska zewnqtrzne sq w wiqkszoSci przypadk6w jedynymi obiektarni 
sportowymi do wykorzystywania na zajqcia sportowe i rekreacyjne przez uczni6w oraz r6ine 
grupy mieszksuic6w z terenu gminy. 
Szczeg6lnie trudnq sytuacjq majq uczniowie szkoly podstawowej i gimnazjum w Serocku 
z uwagi na umieszczenie szk61 w jednym budynku ze wspolnq salq gimnastycznq, a do tych 
szk6l uczqszcza ponad 40% og6lu uczni6w gminy. Brakuje pomieszczen do prowadzenia 
obowiqzkowych zajqk wych. fiz. w klasach IV- VI i gimnazjum, nie uwzglqdniajqc potrzeb 
uczni6w klas I- 111. Problem czqSciowo jest lagodzony przez wynajem pomieszczeli w hali 
sportowej pobliskiego Powiatowego Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Serocku, ale nie 



rozwipje  to problemu. Wybudowanie przez gmine kompleksu z halq sportowq stworzyloby 
uczniom wlaiciwe warunki do odbywania zajqd. fizycznych oraz rozwijania zainteresowari 
sportowych." 
Proponujq, abySmy zastanowili siq nad poirednim rozwiqzaniem, czyli balonem 
pneumatycznyrn. Chcialbym, abyScie Paristwo obejrzeli kr6tki film jednej z firm zajmujqcej sie 
montaiem balon6w pneumatycznych, kt6ra zrealizowala kilka takich inwestycji. 
W Serocku w dw6ch szkolach mamy okolo 700 ucmi6w, Wola Kielpinska 488, Zegrze 268 
uczni6w, Jadwisin 241 uculi6w. Zdecydowana wiqkszoid. ucmi6w jest w szkole w Serocku. 
Dlatego zaproponowdem postawienie balonu pneumatycnego na boisku przy szkole 
podstawowej w Serocku a potem ewentualnie w pozostalych szkolach. W tej chwili na wynajem 
hali sportowej wydajemy okolo 100.00021. Grupy uczni6w na wychowanie fizyczne w szkole 
podstawowej i gimnazjum mamy bardzo duie- 20-26 os6b. Potrzeby dotyczqce poprawy bazy 
sportowej sq zglaszane przez rodzic6w. Balon pneumatyczny jest dostosowany do wszystkich 
dyscyplin sportowych. Boisko przy szkole podstawowej w Serocku jest boiskiem 
wielofunkcyjnym. Powierzchnia boiska wynosi 5Ox25m plus lawki oraz dodatkowe miejsce. 
Do poludnia w okresie zimowym z balonu mogiyby korzystak szkob, natomiast popoludniu 
OSrodek Sportu, stowarzyszenia, Muby. MySlq, ze postawienie balonu pneumatycnego na 
okres 4 miesiqcy (listopad- luty) spowodowaloby to, ze sala gimnastyczna moglaby by6 
przeznaczona na inne zajqcia. Jest r6wniei ekonomiczne uzasadnienie dla takiego rozwiqzania, 
na pewno bedq mniejsze wydatki niz te, kt6re sq przeznaczane na wynajem hali sportowej przy 
PZSP w Serocku czy hali sportowej w Dzierieninie. Wszyscy nauczyciele wychowania 
fizycznego na terenie gminy poruszajq ten temat od pewnego czasu. MySle, i e  zakup balonu 
zwr6ci sie po kilku latach, jezeli bedziemy w mniejszym stopniu korzystali z hali sportowej. 
JeSli chodzi o koszty, oferta jednej z fm na boisko znajdujqce sie przy szkole podstawowej 
w Serocku na zakup balonu pneumatycznego wynosi 391.000zlY natomiast koszty utrzymania 
sq bardzo duie- okdo 50.000A na okres 3 miesiqcy. 
MySlq, ke j ako Komisja powinniimy sie nad tym zastanowiC. Uwaiam, ze jest to najprostszy 
i najszybszy spos6b poprawienia warunkow lokalowych, aby lekcje wychowania fizycznego 
moha  bylo w dobrych warunkach prowadzid.." 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Czy do tego balonu pneumatycznego jest przewidziany element szatni, gdzie uczniowie 
mogliby zostawiad. swoje okrycia?" 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosiriski 
,,Nie widzialem, aby byl odrebny budynek. Musi by6 to polqczone z wyjgciem ze szkoly." 

Dyrektor OSiR Maciej Cola wski 
,,RozwaialiSmy montai balonu pneumatycznego. Bez ogrzewania taki balon jest w stanie 
utrzymywak zawsze dodatniq temperature z nadmuchu zwyczajnego, kt6ry jest potrzebny do 
utrzymania balonu. Natomiast jeili bedziemy chcieli ogrzewad., jest to koszt miesieczny okolo 
4.000~1- 5.000~1." 

Dyrektor Zespolu Szk6f w Zegrzu Danuta Prusinowska 
,,W Zespole Szk61 w Zegrzu- szkola podstawowa i gimnazjum jest jui 300 ucznibw, sale 
gimnastycznq mamy zdecydowanie mniejszq nii pozostale szkoly. Wiadomo, ze nawet jeili 
oferujemy wyjazdy na hale sportowq do Serocka, sq to naprawde indywidualne przypadki, 
kiedy uczniowie jeid*. Sala girnnastyczna jest wykorzystana codziennie od godz. 8.00 do 
godz. 15.30 lub 16.00. Bardzo czqsto na tej sali sq dwie grupy ponad 20 osobowe. Sq to 
naprawde bardzo trudne warunki. M6wiq o okresie jesienno- zimowym, poniewai wiosnq 



wykorzystujemy boisko na zewnqtrz. R6wniez rozpatrywalidmy zakup balonu 
pneumatycznego, ale sq to bardzo duie koszty." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Inicjatywa przedstawiona przez Pana Przewodnicqcego jest nam znana. Od kilku lat 
rozmawiamy na temat balonu czy zadaszenia boisk sportowych. Pomysl jest na pewno bardzo 
dobry. Trzeba jednak patrzeC na moiliwodci jakie mamy, poniewai na pewno ten balon jest 
potrzeby w szkole w Serocku, ale takze w kaidej innej szkole. Musimy realnie podchodzik do 
tematu. Pytanie czy nas dzisiaj na to stab, czy musi to by6 priorytetem? Inicjatywa jest na pewno 
bardzo dobra." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Mydlq, ke w tej dyskusji zogniskujq siq wszystkie bolqczki naszej oiwiaty. W zwiqzku z tym 
jedli bqdziemy pr6bowali to zawqziC do postawienia jednego balonu przy szkole podstawowej 
i gimnazjum w Serocku, to predzej czy p6iniej bqdziemy musieli odstqpid od tego zarniaru 
i przejSC na ten wyzszy poziom dyskusji. W tej dyskusji miedci sig wizja oiwiaty w gminie 
i pewnych alternatywnych rozwiqzat'i dla tego stanu, chociaiby plac6wki w Serocku a na pewno 
moglibySmy o kaidej z plac6wek reprezentowanych przez zgromadzonych tutaj dyrektor6w 
rozmawiaC. Nie jest to zadna tajemnica, ze sytuacja, w kt6rej w zasadzie w jednym miejscu 
mamy trzy plac6wki jest na sw6j spos6b nie do przyjqcia. Myilq, i e  w tym kontekicie 
powinniimy tq dyskusjq rozpocqC po to, aby schodqc kilka piqter nikej, pozostaC na tyrn 
balonie. 
Pan Przewodniczqcy z wyprzedzeniem przedstawil elementy, by6 moze przewidzial kierunek 
tej dyskusji, dlatego pojawila siq koncepcja, aby by6 moze rozwa2yC zakup tych balon6w do 
wszystkich placbwek. Jest to bardzo szlachetny i cenny kienmek. Sam osobiicie i przy poparciu 
Przewodnicqcego Komisji generowalem wniosek o budowq Centrum Sportu i Rekreacji. 
Pojawil siq tez wniosek o odnowienie nawierzchni na stadionie gi6wnym, co kompleksowo 
rniaioby w duiym stopniu rozwiqzak bolqczki miqzane z uprawianiem sportu. Midoby to daC 
gwarancje stopniowego poprawiania sytuacji. Balon jest takq ucieczkq do przodu. Pytanie jak 
mialoby siq to odnosiC do celbw, zalokeh, do tej dyskusji, kt6ra jui zostda rozpocz~ta. Moim 
zdaniem ryzyko, i e  torpedowaloby to zaloienia jest duie i nie bqde ukrywal, ze jest to dla rnnie 
duiy dylemat. Zeby doceniC wage tego zagadnienia i powiqzaC z tym elementem, kt6ry Pan 
Przewodniczqcy raczyl przywolaC na sarnym pocqtku wystqpienia, a wiqc pracami nad 
Strategia, Rozwoju Gminy, z kt6rych to prac wynika wyartykulowanie tej potrzeby, by6 moze 
w kontekScie tej strategii powinniimy sobie odpowiedziek czy tego potrzebujemy, ewentualnie 
kiedy, czyli jaka jest hierarchia, jaki jest harmonogram tych dzialaiz. Przypomne, ke zmianq 
nawierzchni na boisku oraz budowq hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji mamy ujqte 
w budzecie i WPF. Oczekiwania odpowiedzialnoSci w dzialaniu radnych nakazywaloby 
romaienie co robimy z tymi inwestycjami. Mydlq, ie model, w ktbrym jako Komisja bqdziemy 
bronili i tego boiska i hali sportowej oraz balonu pneumatycznego przy kaidej ze szk61, moim 
zdaniem to ,,maly balonowy odlot". Nie chcialbym deprecjonowak tej koncepcji, ona 
niewqtpliwie na bieace potrzeby, przynajmniej w wymiarze jednej szkoly by odpowiadala, ale 
wydaje mi siq, i e  powinnidmy przynajmniej po kr6tce odniedC sie do wszystkich kwestii, kt6re 
zostaly tutaj zarysowane." 

Dyrektor Szko€y Podstawowej w Serocku Krystyna Affek 
,,Wydaje mi siq, i e  cel, kt6ry jest do osiqgniqcia, jest bardzo istotny. Jezeli nie chcemy zrnienik 
warunk6w prowadzenia zajeC wychowania fizycmego w szkole podstawowej i gimnazjum 
w Serocku, kiedy uczniowie klas 1-111 praktycznie nie majq wstepu na sale gimnastycznq, bo 
nie ma kiedy, my dzielimy sale girnnastycznq i hall na sp6lke z gimnazjum. Odbywa sie to 



w ten spos6b, i e  sq dwie grupy lub dwie cale klasy w sali gimnastycznej . Bywajq takie sytuacje, 
ie wtedy kiedy szkola podstawowa albo gimnazjum korzysta z sali gimnastycznej, dwie grupy 
majq Cwiczenia na hallu. Co drugie zajqcia w ten spos6b siq odbywajq. Czesto spotykarny siq 
z takirni sugestiami ze strony rodzic6w i oczekiwaniami, zeby mlodsze dzieci wchodzily na 
sale gimnastycznq. Dzieje sie to w minimalnyrn zakresie. Co chcemy osiqgnqd? Czy zostajemy 
na tym poziomie prowadzenia zajed wychowania fizycznego jak do tej pory czy coS chcemy 
mienid?' 

Zastqpca Burmistrza Jbzef Zajqc 
,,Waine jest to co powiedzial Pan Przewodniczqcy, bo musimy okre5liC sobie priorytety. Jest 
problem dyskusji na temat bazy sportowej. JeSli p6jdziemy w kierunku budowy hali sportowej 
w Centrum Sportu, co jest zwizgane z ogromnymi kosztami, by6 moze pewne zajqcia 
wychowania fizycznego bqdq siq odbywaly w hali sportowej. 
Z Paniq Dyrektor Melion od dluiszego czasu dyskutujemy na temat balonu pneurnatycznego 

; m y  sie jak do tea0 podejS6,poniewai sq to duze koszty zwiqzane z zakupem 
- - - - - - - - 

i utrzymaniem tego balonu. ~ i e w q t p l i w i ~ ~ r z ~  kaidej szkole taki baEnijGi~pTZydaTNikmli 
neguje tego pomyslu. Naleiy sig jednak zastanowiC w jakie centra sportowe mamy iSC. JeSli 
inwestujemy w budowq Centrurn Sportu i Rekreacji czy mianq nawierzchni na stadionie 
gl6wnym, nie wejdziemy w inne inwestycje, poniewai gmina nie wytrzyma tego finansowo." 

Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,Musimy poszukaC rozwiqzafi kompleksowych. Do takich r o z w i m  niewqtpliwie zaliczarn 
stworzenie co najmniej jednego obiektu, kt6ry powodowalby, i e  ten potok oczekiwah wyniesie 
poza plac6wki szkolne. Nie widze takiej moiliwoSci, iebyimy doloiyli dodatkowe godziny 
wychowania fizycznego, jeSli nie jesteSmy w stanie zrealizowak podstawy, bo nie jesteimy. 
MySle, i e  nie ma szansy na to, abySmy w pelnym komforcie wprowadzili w szkole w Serocku 
w tym wymiarze godzin, kt6re kaida klasa ma przewidziane w programie, klasy na sale 
gimnastycznq i balon pneurnatyczny i zebySmy powiedzieli w pewnym momencie, ze to jest 
wykorzystane oblozenie i spelnia wszystkie oczekiwania. Jestem przekonany, i e  nawet gdyby 
ten balon powstal, pomoie to maczqco, ale nie rozwislje catkowicie problemu. W zwi+ 
z tyrn trzeba szukaC kompleksowego romiqzania, kt6re polega na organizacji zajek poza 
lekcjarni, umoiliwianie dostqpu do tej bazy w wymiarze pozalekcyjnym, ieby rodzicom 
zrekompensowaC to, ze w szkole dzieci nie mogq skorzystad z tych zajqC tak jak korzystajq. 
Jest to rola OSrodka Sportu, rola gminy, zeby tego typu centnun tez powstalo." 

---=JiWzrriqc ------------- 

,,Dzisiaj na pewno baza na lekcje wychowania fizycznego jest za mala. Szukamy pewnego 
rozwiqzania. Mamy program nauki plywania dla uczniow klas I11 szk61 podstawowych 
dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. By6 moze wprowadzimy naukq 
plywania co roku tylko dla klas 111. Roczny koszt programu bqdzie wynosil okolo 100.000zt. 
Powoduje to, i e  dzieci z klas I11 majq zajecia poza budynkiem szkolnym. W tej chwili mamy 
4 godziny wychowania fizycznego. Jest nastqpujqce pytanie, czy nie lqczyC pewnych godzin, 
tak jak robily to niekt6re szkoly i wyprowadzad zajqcia wychowania fizycznego poza budynek 
szkoly, np. organizujqc wycieczki rowerowe. Jest potrzebna szersza forma dyskusji na temat 
tego jak prowadziC zajqcia w innej formie nii na sali gimnastycznej, szczeg6lnie w okresie 
jesienno- zimowym." 

Radny Sla womir Osiwaia 
,,W pelni podzielarn slowa wypowiedziane przez Przewodniczqcego Rady, bo faktycznie 
musimy zwracad uwage na pewne przedsiqwziqcia, pewne inicjatywy inwestycyjne przez 



pryzmat calej gminy. Dalej jestem przekonany, ze podobne problemy zwiqzane 
z prowadzeniem zajqC wychowania fizycznego sq w kaidej szkale na terenie gminy. Pomysl 
balonu pneumatycznego jest kwietny. 
Jako radnemu z okreilonej miejscowokci, zaledoby mi na tym, aby przy szkole bylo 
odpowiednie boisko o odpowiednich parametrach. Chcidbym, aby byla odpowiednia przy 
boisku szatnia, okwietlenie i inne rzeczy oraz hala sportowa zamiast sali gimnastycznej. Mam 
jednak w Swiadomoici to, ze walczymy o to, aby szkolq w Zegrzu odremontowaC, nie mamy 
podstawowych rzeczy. Jako radni musimy patrzeC przez prymat tych pieniqdzy, kt6rymi 
gospodarujemy. Czy stak nas na balon pneumatyczny na boisku w Serocku, bo to jest jui 
luksus. JeSli balon ma by6 priorytetem, musimy sobie odpowiedziek w jakim czasie, za jakie 
pienigdze i w zwiqzku z tym z czego rezygnujemy." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Pan radny Osiwala powiedzial, ze jest to luksus. To nie jest luksus, daje nam to niezbqdne 
warunki do tego, zeby coi robiC, realizowah wychowanie fizyczne, uczyC, przygotowywat 
dzieci do uczestnictwa w kulturze fizycnej w kyciu doroslym. Jest to nasze podstawowe 
zadanie. Bardzo waine jest to co powiedzid Pan Przewodnicqcy, ze nie dotyczy to klas IV- 
VI oraz gimnazjum, ale w klasach I- I11 szkoly podstawowej, gdzie my ksztaltujemy tq postawq, 
czy dziecko do sportu bqdzie siq garnqlo i w przyszloici bedzie dbalo o swojq sprawnoik 
fizycznq czy nie. Jest bardzo waime, aby dzieci mialy odpowiednie warunki. W tej chwili ich 
potrzeby sq w pewien spos6b lekcew&one, one nie majq takich zajqC, jakie powinny byk. Mbwi 
siq, ze dzieci w mlodszych klasach mi* nauczyciela wychowania fizycznego, bo w tej chwili 
zajqcia te prowadzi wychowawca klasy. 
Na wielu spotkaniach byly rozmowy na ten temat, to nie jest tylko moja koncepcja. Spotykam 
siq z tym na co dzien. Jest to problem, ktbry trzeba rozwiqzad. Wedlug mnie jest to wahy  
problem, jest to problem codzienny podstawowych rzeczy, kt6re powinny by6 rozwiqzane, 
zapewnione. Musimy zdecydowak co chcemy, bo nie mozemy mieC Centrum Sportu 
i Rekreacji, sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim i balonu na boisku przy kaidej szkole. 
Wydaje mi siq, ze trzeba kierowaC siq tym co jest najbardziej waine, to co jest codzienne, co 
jest najbardziej powszechne i kto z tego skorzysta. Jestem przekonany, ze na dzien dzisiejszy 
ten balon bylby maksymalnie wykorzystany przez uczni6w szkoly, jak rdwniei przez 
uczestnikow zajqC dodatkowych. Byloby to na pewno dobre rozwiqzanie. 
Kolejna kwestia to boisko ze sztucznq nawierzchniq. Jest to bardzo waine, poniewai pilka 
noina jest najbardziej popularnq dyscyplinq w naszej gminie. Rodzice przyprowadzajq dzieci 
na treningi, jest zainteresowanie. Co im powiedzieC, gdzie majq grad itd. Pytajq dlaczego 
w okresie zimowym nie mogq korzystad z boiska. W tej chwili jest problem ze 
zorganizowaniem zajqC z pilki noinej. Sq to bardzo waime rzeczy. 
Mam ogromny dylemat. Chcialbym, aby powstalo Centrum Sportu i Rekreacji. Zadajq sobie 
jednak pytanie czy jest to naj wmiejsze? Czy jest wakniejszy w pienvszej kolejnokci balon dla 
dzieci, aby mogly korzystac a w drugiej kolejnoici boisko ze sztucznq nawierzchniq? 
Trzeba podjqC dyskusjq w tyrn temacie. Jest to wielki dylemat. Ludzie majq swoje potrzeby, 
swoje oczekiwania, swoje iqdania, corm wiqksze, sq corm bardziej roszczeniowi i trudno nie 
zgodziC siq ich argumentarni." 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Jest oczywiicie dylemat, bo patrqc na pienvsze potrzeby, by6 moze balon jest bardziej pilny. 
Natomiast patrzqc politycznie, na rozdanie finansowe unijne, ono za chwilq siq skonczy. 
W zwiqzku z tym albo term zlozymy wniosek o dofinansowanie albo w og6le go nie zlozymy." 



Przewodniczqcy Rady Artur Borkowski 
,,MySlq, i e  racjonalnym rozwiqzaniem co do tej kwestii byloby wlqczenie tego elementu do 
dyskusji na temat Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025." 

5. 
Wyraienie opinii na temat proponowanych zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock 

Radny Slawomir Osiwaia 
,,Spotkania Komisji dorainej ds. statutu odbywaly sie systematycznie raz w miesiqcu. Na 
poczqtku wydawalo nam sie, i e  bqdq to zmiany kosmetyczne i bqdq odnosiiy siq tylko do tych 
zapisow, ktore nie sq spojne z obecnq literq prawa. Prace Komisji byly dosC wnikliwe, 
szczeg6lowe i na pewno efekt tej pracy jest kompromisem dotyczqcym pewnych sformulowan. 
StaraliSmy sie, aby wyniki prac Komisji byly przedlozone Panu Burmistrzowi. W imieniu 
Burmistrza Pan Sekretarz i Pan Kierownik Karpinski pewne swoje sugestie i zdanie zawarli. 
Jako radni wsp6lnie ustalaliSmy na jaki kompromis mozna pbj,jSd, tzn. na jakich 
sformulowaniach nam zaleialo, aby znalazly siq w statucie i do kt6rych chcemy pozostalych 
Pafstwa radnych przekonak." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Zapoznaiem siq z proponowanymi zmianami i porownalem je z obowiqzujqcym statutem. Jest 
sporo zmian dotycqcych jawnoSci pracy rady, dostepu do dokument6w oraz stworzeniem 
inicjatywy uchwalodawczej dla mieszkaiic6w." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy 
Miasto i Gmina Serock. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 5 glosach za- jednogloinie 
(zalqcznik nr 5). 

6. 
Przyjecie protokolu z Komisji z dnia 14 grudnia 2015 roku 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Do treSci protokolu zostaly zgloszone uwagi, ktore zostaly uwzglqdnione. Czy kt05 z Panstwa 
chcialby zglosiC uwagi do treici protokolu? Nie widze zgloszen. W zwiqzku z powyzszym 
protokdl zostal przyjqty." 

7. 
Sprawy r6ine 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Chcialbym zaproponowak Pahstwu, aby na stronie internetowej Urzedu zamieSciC list dla 
nauczycieli z podziekowaniem za prace w czasie ferii. 
Pani radna Jolanta Kaczmarska zwrocila sie do mnie z proibq, aby na Komisji poruszyC temat 
zwiqzany z programem nauki piywania. W szkole podstawowej w Woli Kielpinskiej jest 
problem, poniewaz dzieci chcialyby wziqC udzial w prograrnie, ale nie ma juz miejsc. Moze 
naleialoby przyjrzeb sie tej kwestii i sprobowaC rozwiqzak ten problem." 



Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Program obejmuje naukq plywania dla uczni6w klas I11 szkoly podstawowej. Nie wszyscy 
uczniowie zadeklarowali chqC uczestnictwa w programie. Nie moiemy na basen zabraC wiqcej 
nii 14 osob, poniewai zabraniajq tego przepisy. Chodzi o 5 dzieci, kt6re z powodu braku miejsc 
nie mogq uczestniczyC w programie. Moiemy wyjSC poza program, zatrudniC dodatkowo 
nauczyciela, wyslaC dzieci na basen. Bqdzie siq to odbywdo poza programem. Koszty bqdq po 
stronie gminy. Takie rozwiqzanie jest rozwaiane." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
,,Proszq o zwr6cenie wlaScicielowi nieruchomoici w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego uwagi 
w kwestii uporzqdkowania tej nieruchomoSci." 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Stwierdzil wyczerpanie porqdku posiedzenia, podziqkowd wszystkim za udziai i zakoliczyk 
posiedzenie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o godz. 18.30. 

Anna 

Przewodniczqcy 


