
Protokol nr 312017 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 20 lutego 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 14.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosinski i poinformowal,ke w posiedzeniu Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Slawornir Osiwala; lista obecnosci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, 
przy kt6rym Kornisja moze obradowat. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca 
Burmistrza Jozef Zajqc oraz Dyrektor Zespolu Obstugi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja 
Melion (lista obecnokci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie projektu dostosowania sieci szka 
podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oSwiatowe. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia kryteriow rekrutacji do 
publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla 
ktorych organem prowadqcym jest gmina Miasto i Gmina Serock, ktore bqdq brane 
pod uwagq na drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego. 

3. Przyjecie protokolu z posiedzenia Komisji Kulhuy, Oiwiaty i Sportu w dniu 23 stycznia 
20 17r. 

4. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek 
zostal przyjety bez uwag. 

1. 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dostosowania sieci szkdl podstawowych 
i gimnazjbw prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oiwiatowe 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Ustawq wprowadzajqcq ustawq- Prawo oSwiatowe wprowadzono nowq strukturq szkolnq, 
kt6ra powoduje koniecznoSC dostosowania sieci szk61 do struktury okreSlonej ustawq- Prawo 
oiwiatowe. Zgodnie z zapisami tej ustawy od 1 wrzesnia 2017r. dotychczasowe szeicioletnie 
szkoly podstawowe stanq siq ogmioletnimi szkolami podstawowymi a uczniowie klas I-VI 
dotychczasowych szk61 podstawowych stanq siq uczniami odpowiednich Mas oimioletnich 
szk61 podstawowych. Przedstawiony przez Pana Bunnistrza projekt uchwaly w § pkt 1 okreila 
projekt planu sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez gmine Miasto 
i Gmina Serock, a takie projekt granic obwodow publicznych szkol podstawowych na okres 

od 1 wrzeinia 20 17r. do 3 1 sierpnia 20 19r. 
W projekcie uchwaly w $1 w pkt 3 przedstawiamy projekt planu sieci publicznych osmioletnich 
szko1 podstawowych prowadzonych przez gmine Miasto i Gmina Serock, a takze projekt granic 
obwodow publicznych szkol na okres od 1 wrzesnia 201 9r., ktory stanowi zalqcznik nr 3 do 



projektu uchwaly. Jest to wym6g okreSlony ustawowo, niezbqdny do uzyskania opinii 
kuratorium oiwiaty. 
Ponadto material zawiera r o z w i ~ a  dotyczqce gimnazj6w. Gimnazja ulegajq likwidacji 
przez stopniowe wygaszanie. Z dniem 1 wrzeinia 2017r. likwiduje siq klasq I a w nastqpnych 
latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, na nadchodqcy rok szkolny 201 71201 8 nie 
przeprowadza siq rekrutacji do klasy I. W projekcie uchwaly przedstawiamy takie projekt planu 
sieci prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock klas dotychczasowych publicznych 
gimnazjow prowadzonych w szkolach podstawowych oraz projekt granic obwodow klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjow prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock 
na okres od 1 wrzeinia 2017r. do 3 1 sierpnia 201 9r., kt6ry stanowi zalqcnik nr 2. 
Jeili chodzi o szkoly podstawowe, w ustawie wskazano, i e  szkoly podstawowe majq siq staC 
oimioletnimi szkolami podstawowymi a w naszych dzialaniach powinniimy d@yC do tego, aby 
szkoly szeicioletnie, kt6re w tej chwili sq, byly szkolami oimioletnimi bqdi znajdowaly 
lokalizacjq w bliskim sqsiedztwie. Wprowadzono tzw. przepisy przejiciowe, bo jak kaida 
zmiana, wymaga ona okresu dostosowawczego, ieby system m6gl siq nalegcie ugruntowak. 
Niemniej w Swietle tych przepisow, ktore byly wprowadzone ostatecznie w ustawie 
wprowadzajqcej przepisy Prawa oiwiatowego, z punktu widzenia naszego, nie dawalo nam to 
wariantowoici, kt6rq moglibyimy zaproponowaC, jeili chodzi o nasze szkoly podstawowe. 
Proponujemy Pahstwu, aby sieC szk61 podstawowych stanowily 4 szkoly podstawowe, kt6re 
obecnie funkcjonujq, aby staly siq one szkolami ~Smioletnimi. Mielibyimy oimioletniq szkolq 
podstawowq w Jadwisinie, szkolq podstawowq ~Smioletniq w Serocku, szkolq podstawowq 
oimioletniq w Woli Kielpiiiskiej oraz szkolq podstawowq oimioletniq w Zegrzu. Granice 
obwodow szk61 podstawowych opieralyby siq na granicach dotychczasowych, ktbre posiadajq 
szkoly, z jednq r6inicq. Jedna ze szk61 podstawowych miala w swoim obwodzie teren innej 
gminy. Chodzi o Zegrze Poludniowe, kt6re przynalehlo do obwodu szkoly w Zegrzu, ale 
gmina Nieporqt na tym etapie kszkdtowania granic obwod6w powiedziala, ze zabezpiecza 
swoim uczniom miejsca do edukacji i nie zgadza siq na to, aby ten stan rzeczy mial dalej 
miejsce. Tracimy Zegrze Poludniowe jako miejscowoSk, kt6ra naleiala do obwodu szkoly 
w Zegrzu. Nie dzieje siq to z dnia na dzien. Nie oznacza to, i e  20 dzieci z Zegrza Poludniowego, 
ktore w tej chwili uczy siq w szkole w Zegrzu odejdzie ze szkoly natychrniast. Pewnie ten 
proces przechodzenia do swojej macierzystej gminy bqdzie nastqpowal i to bqdq jakies 
niewielkie liczby uczni6w, kt6re bqdq korzystaly z naszej plac6wki z uwagi na to, ze rodzice 
bqdq pracowali w Zegrzu czy to bqdq pracownicy tychke placdwek i tutaj bgdq posylali swoje 
dzieci. W tej sytuacji, kiedy dzieci ubywa a niekt6re gminy spiednie wybudowaly dodatkowq 
bazq szkolng robiq wszystko, aby te dzieci wracaly do gmin macierzystych z uwagi na to, i e  
za dzieckiem idzie subwencja oiwiatowa. Jezeli chodzi o sieC szk61 podstawowych 
oimioletnich, wracamy do stanu jaki mieliimy przed 1999r., jeili chodzi o obwody, 
pozostawiamy obwody, kt6re mialy szkoly podstawowe z jednym wylomem, i e  jeili chodzi 
o szkolq podstawowq w Zegrzu, zamykarny siq tylko w obszarze naszej gminy, czyli bez Zegrza 
Poludniowego. 
JeSli chodzi o gimnazja, ustawodawca dal wiqkszq swobodq organom prowadzqcym. Organ 
prowadqcy m6gl zdecydowaC czy w stosunku do gimnazjow, ktore sq likwidowane przez 
stopniowe wygaszanie podejmie wczeiniejsze decyzje, i e  np. przeksztalci danq placowkq, jeili 
byla samodzielna w inny typ szkoly, bqdi placowki, ktore funkcjonowaly w zespolach bqdi 
byly zlokalizowane w zespolach, bqdzie m6gl organ prowadqcy wlqczyC do tej placowki. My 
bazujqc na tym stanie posiadania, kt6ry marny w gminie, patrqc na organizacjq naszych 
gimnazjow i szk61 podstawowych, przeprowadzajqc z dyrektorami narady, proponujemy 
Paristwu, aby w tej sytuacji, i e  nasze gimnazja funkcjonowaly w jednym budynku ze szkolami 
podstawowymi, bez wzglqdu na to czy to byly odrqbne plac6wki czy plac6wki zespolone, jui 
na etapie 1 wrzeinia 201 7r., wlqczyC gimnazja do szk6l podstawowych. 






























