
Protokol n r  412017 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 22 marca 2017 r. 

Posiedzenie Komisji odb$o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Ser-ock, ul. Rynek 21. 
Poczqte k posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, Oswiaty i Sportu Mariusz 
Rosinslu i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzial 3 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski, Jaroslaw Pielach, Krzysztof Zakolski; lista obecnoici- zalqcznik n r  I), co 
stanowi quorum, przy ktorym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc, Dyrektor Zespolu Obslugi Szkbl i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja 
Melion, Dyrektor Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kielpinskiej Malgorzata Kolon, 
Kierownik Zespolu Gminnych ~wiet l ic  ~rodowiskowych w Serocku Janina Orzepowska, 
Dyrektor Zespolu Szkol w Zegrzu Danuta Prusinowska, Dyrektor Szkoly Podstawowej 
w Jadwisinie Maria Jacak, Dyrektor Gimnazjum w Serocku Malgorzata Szczerba, Dyrektor 
Szkoly Podstawowej w Serocku Krystyna Affek, Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji 
w Serocku (OSiR) Maciej Golawski oraz Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
(CKiCz) Tomasz Gqsikowski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosin'ski 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia Komisji: 

1 .  Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dostosowania sieci szkol podstawowych 
i gimnazjow prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oswiatowe na okres od dnia 1 wrzeinia 
20 17r. do dnia 3 1 sierpnia 20 19r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do klas 
pierwszych s z k a  podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest gmina Miasto 
i Gmina Serock, liczby punktow za kaide z tych kryteriow oraz dokumentow 
niezbqdnych do ich potwierdzenia. 

3. Podsumowanie organizacji ferii zimowych w gminie Miasto i Gmina Serock- 
sprawozdania dyrektorow (OSiR, CKiCz. szkolry, Gminny Zespol ~wietlic 
~rodowiskowych). 

4. Analiza zmian wynikajqcych z reformy oswiaty na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock i wplyw tych zmian na uczniow, rodzicow, nauczycieli, pracownikow 
administracji i obslugi na przestrzeni najbliiszych 5 lat w szkolach podstawowych 
i szkolach podstawowych z oddzialami gimnazj alnymi : 
- symulacja zatrudnienia nauczycieli, 
- liczba nauczycieli, ktorzy nabyli uprawnienia emerytalne i planujqcych przejscie na 
emeryturq, 
- prognozy dotyczqce ilosci uczniow, 
- symulacja zatrudnienia pracownikow administracji i obslugi, 
- praktyczne rozwipania organizacyjne dotyczqce szkoly podstawowej z oddzialami 
gimnazjalnymi w Serocku (sale lekcyjne dla uczniow starszych i mlodszych, sekretariat, 
pokoj nauczycielski, wejicia do szkoly, dlugosk pracy szkoly), 
- wykorzystanie kwalifikacji i doswiadczen nauczycieli w sposob zapewniajqcy jak 
naj lepszy rozwoj ucznia, 
- sposob przekazania nauczycielom now0 powstalych szk61 informacji dotycqcych 
wprowadzanego prawa oswiatowego, 



- przewidywane koszty do poniesienia na przystosowanie do wymog6w reformy. 
5. Przyjqcie protokolu z posiedzenia Komisji z 6 lutego 2017r. 
6. Sprawy r6ine. 

Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosinski zaproponowal zmianq porzqdku obrad 
polegajqcq na zmianie kolejnoici rozpatrywanych punkt6w porzqdku obrad: 

1. Podsumowanie organizacji ferii zimowych w gminie Miasto i Gmina Serock- 
sprawozdania dyrektorow (OSiR, CKiCz, szkdy, Gminny Zesp61 ~wietlic 
$rodowiskowych). 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dostosowania sieci szkol podstawowych 
i gimnazjow prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oswiatowe na okres od dnia 1 wrzesnia 
20 17r. do dnia 3 1 sierpnia 201 9r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia kryteriow rekrutacji do klas 
pienvszych szk6l podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest gmina Miasto 
i Gmina Serock, liczby punktow za kaide z tych kryteriow oraz dokumentow 
niezbqdnych do ich potwierdzenia. 

4. Analiza m i a n  wynikajqcych z reformy oSwiaty na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock i wplyw tych zmian na uczni6w, rodzicow, nauczycieli, pracownikow 
administracji i obslugi na przestrzeni najblikszych 5 lat w szkolach podstawowych 
i szkolach podstawowych z oddzialami gimnazjalnymi: 
- symulacja zatrudnienia nauczycieli, 
- liczba nauczycieli, ktorzy nabyli uprawnienia emerytalne i planujqcych przejicie na 
emerytw, 
- prognozy dotycqce iloici uczniow, 
- symulacja zatrudnienia pracownikow administracji i obslugi, 
- praktyczne rozwiqzania organizacyjne dotyczqce szkoly podstawowej z oddzialami 
gimnazjalnymi w Serocku (sale lekcyjne dla uczniow s.tarszych i mlodszych, sekretariat, 
pokoj nauczycielski, wejicia do szkoly, dlugosd pracy szkoly), 
- wykorzystanie kwalifikacji i doiwiadczen nauczycieli w sposob zapewniajqcy jak 
najlepszy rozw6j ucznia, 
- spos6b przekazania nauczycielom now0 powstalych szk& inforrnacji dotycqcych 
wprowadzanego prawa oiwiatowego, 
- przewidywane koszty do poniesienia na przystosowanie do wymogow reformy. 

5. Przyjqcie protokoh z posiedzenia Komisji z 6 lutego 20 17r. 
6. Sprawy rbine. 

Do zaproponowanej zmiany porzqdku obrad nie zgloszono iadnych uwag. Porzqdek wraz ze 
zmianq zostal przyjqty. 

1. 
Podsumowanie organizacji ferii zimowych w gminie Miasto i Gmina Serock- 
sprawozdania dyrektordw (OSiR, CKiCz, szkoly, Gminny Zesp61 ~wietlic 
~rodowiskow~ch) 

Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Przygotowujqc program ferii, spotkalismy siq w gronie przedstawicieli Zespolu Obslugi Szko1 
i Przedszkoli, Oirodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa, uzgodniliimy 
ogolne zaloienia. Najpienv dyrektorzy jednostek przygotowali swoje propozycje, ktore 
nastqpnie przeslali do s z k g .  Program byl dobrze przygotowany. Mamy wnioski z ferii. 














































