
Protok61 nr 6/2018 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 14 czemca 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbyio sig w Urzedzie Miasla i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqlek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosinski 
i poinformowat, t e  w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecny radny: Anur Borkowski) (lista 
obecnoSci- zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowak. 
W posiedzeniu Komisji uczesmiczyli rowniet, Zastqpca Burmishza J6zef Zajgc, Dyrektor Zespoh 
Szkd i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor OSrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) Maciej 
Golawski, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa (CKiCz) Renata Mulik, Kwrdynator Gminnych 
Swietlic ~rodowiskowych Barbara Wr6blewskq Kierownik Referatu Plzygotowania i Realizacji 
lnwestycji (PRI) Marek Bqbolski (lista obecnoSci- zatqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawit nastqpujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Zapoznanie z planowanym arkuszem organizacyjnym szk& podstawowych na rok szkolny 
201812019. 

2. Plany organizacji ,,Lato w mieScie". 
3. Ubezpieczenia NNW zawodnik6w sekcji Sokd OSIR Serock (kontynuacja). 
4. Zapoznanie ze stanem przygotowan budowy hali sponowej w ramach budowy Centrum 

Sponu i Rekreacji (zgodnie z wnioskiern Komisji z dnia 10.04.18). 
5 .  Budowa, rozbudowa stadionu pitkarskiego w Swietle uzyskania licencji MZPN. 
6. Przyjqcie protokolu z Komisji z dnia 10.04.2018r. 
7. Sprawy r6he. 

Do przedstawionego popdku posiedzenia Komisji nie zgloszono tadnych uwag, porqdek 
posiedzenia Komisji zostat przyjqty. 

Zapoznanie z planowanym arkuszem organizacyjnym szkM podstawowych na rok szkolny 
2018/2019. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,JesteSmy po zatwierdzeniu arkuszy kalkulacyjnych szkd na rok szklony 201812019. W tym roku 
Mazowiecki Kurator OSwiaty nie mial tadnych uwag jeSli chodzi o przedstawione arkusze w zakresie 
przedszkoli i szkot podstawowych z oddziatami gimnazjalnymi. Natomiast jeSli chodzi o dane 
statystyczne iloiciowe do organizacji, to ta organizacja jest bardzo zblitona do aktualnego roku 
dlatego, ie mamy jeszcze klasy gimnazjalne, w miejsce drugich klas wchodq klasy 6sme i nam siq 
iloSciowo ten stan szk61 zgadza. JeSli chodzi o ucmi6w szk61 podstawowych i gimnazj6w, to w tym 
roku mamy 1.544 uczni6w i jest to stan na marzec 2018 rok. Natomiast planowane jest 1.550 uczniow, 
sg to dane z kwietnia, wiqc mok  to siq jeszcze zmieniC. W tym roku mieliimy 71 oddzial6w, 
w przysztym roku tet planujemy 71 oddziatow szkolnych. W szkole w Serocku planuje siq 31 
oddziatow i 700 uczni6w, w tym roku byto takte 31 oddziatbw i 71 1 uczni6w. W Jadwisinie byto 267 
uczniow, ta liczba wzroSnie o 25 uczni6w i W z i e  o jeden oddziat w iwj ,  jest to konsekwencja 
wprowadzenia oSmiolemiej szkdy podstawowej. W Szkole Podstawowej w Zegrzu W z i e  konstans, 
na tym etapie I oddzial mamy przedszkolny i sq tam jeszcze wolne miejsca. W Zespole Szkolno- 
Przedszkolnyrn w Woli Kietpinskiej por6wnywalna liczba uczni6w z tym, te na razie mamy 



planowany jeden oddzial szkolny mniej, ale mam sygnaly od Pani Dyrektor, Ze mote siq utworzy6 
druga klasa 1, m o k  wiqc by6 taka sama iloX uczni6w lub hochq mniejsza. JeSli chodzi o przedszkola, 
to mamy przyjqtych 51 1 dzieci, w tym roku byto 535, czyli mamy tych dzieci o 24 mniej, mamy 
jeszcze wolne miejsca w przedszkolu w Zegrzu. Natomiast mieliSmy troche przesuniqt z Jadwisina 
do innych placbwek, bo bylo wiecej chetnych nit miejsc. Te wszystkie dane s;) to kwietniowe, 
zapewne ulegng jeszcze one zmianie do sierpnia. Specyfik;) tego roku koncqcego siq, co bqdzie mialo 
wplyw na przyszly, jest spora grupa nauczycieli odchodqcych na emeryturq. Mamy 12 pracownik6w 
odchodqcych na emeryturq w tym 10 nauczycieli, dlatego, 2e zmienily siq przepisy emerytalne 
w zakresie nauczycieli i jeSli c h q  odejSC na emeryturq naliczan;) na starych zasadach, czyli nie 
z kapitatu odtotonego, tylko wskainikowq, to mogq to uczyniC przed ukodczeniem 60-tego roku 
&cia, albo Ci, ktbrzy ukonczyli do 3 1.08.2018 roku. Dla wszystkich wystmzy pracy, nie bylo takiej 
sytuacji, Ze musieliSmy komuS ograniczd zatmdnienie, czy przesunq6 do innych placowek. Wszyscy 
nauczyciele majq zagwarantowane zatmdnienie, tak jak pracownicy administracji i obstugi. Mamy 
sporo wakatbw. Mamy malo oddzialbw i poniewai niemotliwe jest zatrudnienie nauczycieli na pelen 
etat potrzebujerny nauczycieli na kilka godzin. W skali gminy najwiqcej poszukujemy nauczycieli 
matematyki i informatyki, obszar watny i tmdny. Mam nadziejq, t e  uda siq z sukcesem znale.26 
odpowiednie kadly, do zatrudnienia w naszych szkdach. lnne przedmioty i specjalizacje jest latwiej 
pozyska6 na rynku, natomiast jeSli chodzi o te wiodqce przedmioty to jest mam nadziejq, t e  poprzez 
ogtoszenia uda siq pozyskat odpowiednia kadrq. JeSli chodzi o organizacje pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w nvigzku z tymi zmianami pensum, to w wyniku tych zmian o jeden etat wzrasta 
zatmdnienie nauczycieli, specjalist6w z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Zaproponowane jest te t  takie ronviqmnie, t e  pedagog, kt6ry byl zatmdniony w Zegrzu a jednoczeinie 
uzupehial etat w Jadwisinie, teby byly dwa oddzielne etaty. Jeszcze wspomnq, k wystarczylo nam 
miejsc w rekrutacji w pnedszkolach, chociat musielikmy przekierowywat do pladwek, w kt61ych 
byly miejsca. W przedszkolu w Zegrzu jeszcze sq wolne miejsca. Stan organizacyjny szkd jest 
podwnywalny. Wszyscy majq zapewniong praq. Poszukujemy wielu nauczycieli na r6tne 
stanowiska". 

Radny Slawomb Osiwaia 
,Jak q routysponowane godziny ponadwymiarowe?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Te godziny nie q jeszcze rozdysponowane, na etapie planowania planuje siq pehe etaty" 

Radny Kqys(of Zakokki 
,,Ile mamy oddzial6w w Jadwisinie?" 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
+ a n w a + e d & i h ~ W ~  iZaddziaiyquzeds&oW 

Przewodnictqcy Komisji Mariusz Rositiski 
,,Czy obecnie tet sg 2 oddzialy przedszkolne w Jadwisinie?" 

Dyrektor ZOSiP AIkja Melion 
,,Tak, w przedszkolu jest 50 dzieci w 2 oddzialach". 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Czy zostaly rozstrzygniqte ju t  konkursy?" 
















