
Protokol nr 2/2019 

z posiedzenia Kornisji Kultury, Odwiaty i Sportu w dniu 6 marca 2019r. 

Posiedzenie Kornisji odbylo sie w Urzedzie Miasta i Grniny Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.00. 

Posiedzenie Kornisji otworzyt Przewodniczqcy Kornisji Kultury, Oswiaty i Sportu 
Slawornir Czerwihski i poinforrnowat, i e  w posiedzeniu Kornisji bierze udzial 
4 radnych (nieobecna radna: Aneta Rogucka; lista obecnodci - zalqcznik nr I), 
co stanowi quorum, przy ktoryrn Kornisja rnoze obradowat. W posiedzeniu Kornisji 
uczestniczyii: Burmistrz Miasta i Grniny Artur Borkowski, Sekretarz Miasta i Grniny 
Rafat Karpihski, Dyrektor Zespotu Obstugi Szk6l i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, 
Dyrektor Centrurn Kultury i Czytelnictwa w Serocku (CKiCz) Renata Mulik, Dyrektor 
OSrodka Sportu i Rekreacji(0SiR) Maciej Golawski oraz Kierownik Referatu 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji Marek Bqbolski (lista obecnoSci- zalqcznik 
nr 2). 

L 

Przewodniczqcy Kornisji Slawomir Czerwihski 

Otworzyl posiedzenie i przedstawit nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porzqdku obrad. 
2. Podsurnowanie organizacji ferii zirnowych w Grninie Serock - sprawozdania 
dyrektor6w OSiR, CKiC, ZOSiP w szczeg6lnoSci: 
a) opracowanie statystyczne co do: iloSci wyjazdow, irnprez i ilosci uczestnikow, 
b) przedstawienie kosztow w rozbiciu na: koszty transportu, opieki, biletow 
wstepu, etc. 
c) liczba uczestnikow 
d) przedstawienie inforrnacji na ternat zajei, kt6re cieszyly sie najwiekszq 
popularnoSciq 
3. Ornowienie opracowanej przez ZOSiP inforrnacji zbiorczej dotyczqcej 
rnaksyrnalnego/rninirnalnego czasu podrozy uczniow autokarem szkolnym oraz 
rnaksyrnalnego/rninirnalnego czasu pobytu ucznia w szkole tqcznie z podrozg 
4. Przedstawienie inforrnacji o naborze i pierwszych zajeciach prograrnu Klub 
Kluczowych Kornpetencji w szkotach podstawowych w Gminie Serock. 
5. Przedstawienie stanu realizacji inwestycji: 
a) rozbudowa przedszkola w Serocku, 
b) terrnornodernizacja szkoly podstawowej w Zegrzu. 
6. Sprawy r6zne. 
7 .  Zakohczenie posiedzenia. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Kornisji nie zgloszono iadnych uwag, 
porzqdek zostal przyjety bez uwag. 



Podsumowanie organizacji ferii zimowych w Gminie Serock - 
sprawozdania dvrektorow OSiR, CKiC, ZOSiP w szczea6lnoSci: 
a) opracowanie statystyczne co do: i~o jc i  wyjazd;iw, imprez i i ~ o ~ c i  
uczestnik6 w, 
b) przedstawienie kosztow w rozbiciu na: koszty transportu, opieki, 
bilet6w wstepu, etc. 
c) Iiczba uczestnik6w, 
d)  przedstawienie informacji na temat zajed, ktore cieszyly sie najwiekszq 
popularnoSciq, 

D yrektor OSiR Maciej Gola wski 
Przedstawit podsumowanie ferii: 

Podsumowanie tabelaryczne ferii zirnowych 2019 

Wyjazdy w ferie zimowe 

wstep 
bezplatny 

opiekunowie 

Poniedziat 
ek 
28.01.19 
Wyjazd na 
Lodowisko 
do 
Legionowa 

33 osob 
1 kurs 

Koszt 
transportu 
450 zt 

Wtorek 
05.02.19 
Wyjazd na 
Lodowisko 
do 
Legionowa 

33 os6b 
1 kurs 

Wstep 20 
zl/osoba 
(ptaci 
uczestnik) 

~ r o d a  
30.01.19 
Wyjazd na 
Trampoliny 
do 
Warszawy 

112 os6b 
3 kursv 

Koszt 
transportu 

~ r o d a  
06.02.19 
Wyjazd na 
Trampoliny 
do 
Warszawy 

7 4  osob 
2 kursv 

I Czwartek 
31.01.19 
Wyjazd na 
Lodowisko 
do 
Legionowa 

32 osob 
1 kurs 

Wstep I Wstep bezplatny bezplatny 

I lSo0 

Koszt 
transportu 

Piqtek 
08.02.19 
Wyjazd na 
Lodowisko 
do 
Legionowa 

31 osob 
1 kurs 

Wstep 20 
zt/osoba 
(ptaci 
uczestnik) 

450 zt 

kqcznie 

6 
wyjazd6w 

lqcznie 
osob: 

Koszt 
transportu 

wstep 
bezplatny 

450 zt 

Wstep 
bezptatny 

Koszt 
transportu 
1000 zt 450 zt 

Koszt 
transportu 

tqcznie 

4300 zl 



Na zajecia z Korfballu przez pierwszy tydzieli przychodzilo 45 os6b/zajecia prrez 
pi& dni od poniedzialku do piqtku, w drugirn tygodniu 5-10 os6b. Na zajecia z 
tenisa stolowego byto 12-15 os6b/zajecia, na zajecia z animatorern prrychodzily 
dzieci z grninnych p6lkolonii grupq 10-15 os6b. Na zajecia z siatk6wki 5-8 
os6b/zajqcia, boks ok. 15 osbb/zajecia, judo 10 os6b/zajecia. Koszt zajet wliczony 
w dzialalnoit sekcji (hala to koszt 80 zl/h, animator (7,Sh pracy - 225 zl.) 
instruktorry (korfbali volontariat, tenis stolowy 60zl/h dw6ch trener6w 9h pracy 
720 zl, siatk6wka volontariat instruktorzy OSiR w godzinach pracy, boks 
bezkosztowo 
w rarnach umowy. 
W Maratonie drnuchalica wzielo udzial w ciqgu 2 dni ok 450 os6b. Koszt calkowity 
5.640 
(w tyrn hala 640 zl). 

Przewodniczgcy Komisji Stawomir Czerwiriski 
Ile os6b ogblnie uczestniczylo w zajeciach organizowanych przez OSiR? 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
0g61nie w zajeciach wzieo udzial okolo 900 os6b. 

Radna Botenia Kalinowska 
Czy rnoina na przyszloit pomyilet, aby zarnienit siatkbwke, na inny cieszqcy siq 
wiekszyrn zainteresowaniern sport? 

Radna Aneta Rogucka pnybyta na posiedzenie komisji 

Dyrektor OSiR Maciej Golawski 
Bedzierny dokonywat analizy i na przyszloit zorganizujerny inne forrny sportowe. 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik 
Ferie zimowe 2019 w Centrurn Kultury i Czytelnictwa w Serocku wypdnione byly 
atrakcyjnyrni zajeciarni dedykowanyrni dla dzieci i mlodzieiy z terenu rniasta 
i grniny Serock. W rarnach akcji zorganizowano szereg inspirujqcych i pouczajqcych 
spektakli, artystycznych warsztatbw, ciekawych wycieczek, seans6w filrnowych, 
kt6re zaplanowane byly w godzinach rannych i poludniowych w Centrurn Kultury 
i popdudniowych w Bibliotece, tak aby kazdy rnial szanse skorzystat z oferty 
feryjnej. Zajecia w wiekszoici byly nieodplatnq forrnq spedzania wolnego czasu, 
dlatego prowadziliirny zapisy na poszczeg6lne aktywnoici, tqcznie z oferty Ferii 
2019 Centrum Kultury i Czytelnictwa skorzystalo 1064 osoby. 

- 2 wycieczki do Warszawy: Sala zabaw Eldorado i Centrum Nauki Kopernik 



- 3 spektakle teatralne 

- 4 warsztaty artystyczne dla dw6ch grup wiekowych. Byly to  warsztaty 
m.in. tworzenia lalek teatralnych, masek karnawalowych, warsztaty break 
dance 

- 3 seanse filmowe w kilku turach godzinowych 

- zabawy na symulatorze skok6w spadochronowych (w godzinach 9 - 16:OO) 

- bal karnawalowy - dla dwdch grup wiekowych 

- 2 spotkania autorskie 

- liczne gry planszowe i zabawy, zajccia, konkursy z nagrodami w bibliotece. 

Wszystkie wydarzenia w ramach Zirny w MieScie cieszyly sic d u i y m  
zainteresowaniem. 
Z obserwacji lat ubieglych i tegorocznych moiemy stwierdzid, i i  wszelkie spektakle, 
artystyczne warsztaty, rozrywkowe i innowacyjne atrakcje tj. symulator skokbw, bale 
dla dzieci cieszq sie najwiekszq popularnoiciq. Cieszy fakt, ze spotkania z autorami 
ksiqzek, czy ciekawymi osobami, organizowane przez biblioteke przyciqgajq wiecej 
dzieci. Przekfada sie t o  na wiekszq iwiadomoid ale i potrzebe obcowania z ksiqikq 
w nietypowy spos6b. 

Warsztaty tworzenia 

Koszt-zatrudnienia 



D yrektor ZOSiP Alicja Melion 
Sprawozdanie z zimowych potkolonii zorganizowanych przez Zesp6l Obslugi Szk6l 
i Przedszkoli w Serocku. 

Liczba uczestnikow w I turnusie 28.01.2019 - 01.02.2019r. - 15 os6b. 

IloSC uczestnikow wedlug miejsca zamieszkania: 

Serock - 7 osob 

Zegrze - 2 osoby 

Jadwisin - 2 osoby 

Borowa Gora - 1 osoba 

Stanistawowo - 1 osoba 

Marynino - 1 osoba 

lacha - 1 osoba 

Liczba uczestnikow w I1 turnusie 04.02.2019 - 08.02.2019r. - 12 os6b. 

11066 uczestnikow wedlug miejsca zamieszkania: 

Serock - 7 os6b 

Zegrze - 1 osoba 

Jadwisin - 1 osoba 

Skubianka - 1 osoba 

Izbica - 1 osoba 

lacha - 1 osoba 

Kadra: 

Kierownik wypoczynku wykonywal zadania dotyczqce polkolonii w ramach swoich 
obowiqzk6w i nie pobieral wynagrodzenia. 

Jeden wychowawca zostat oddelegowany na polkolonie z Ofrodka Pomocy 
Spdecznej i nie pobieral wynagrodzenia - 49 godzin. 

3 wychowawcow: 

1 osoba - 21 godzin tygodniowo, x 35zl =735 zl brutto 

1 osoba - 22 godzin tygodniowo, x 35zl =770z1 brutto 

losoba - 25 godzin tygodniowo x 35zl =a7521 brutto 

Razem: opieka wychowawcza - 2380,OOzt brutto 

Koszty wyiywienia: 



Koszt wyiywienia uczestn ikow w I tu rnus ie  28.01.2019 - 01.02.2019r. - 
90021 

Koszt wyiywienia uczestnikow w I1 tu rnus ie  04.02.2019 - 08.02.2019r. - 
72021. 

Razern: 162Ozl 

Koszty przejazdow: 

Wyjazd na lodowisko i do Sali zabaw AKMA w Pukusku - 430 z+ 

Wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 430 zt 

Wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 430 zl 

Wyjazd na lodowisko i Sali zabaw ,,Stacja Frajda" w Legionowie - 380 z l  

Razern: 1 6 7 0  z l  

Ubezpieczenie: 

Liczba ubezpieczonych w I turnusie 28.01.2019 - 01.02.2019 - 15 os6b - 15921 

Liczba uczestnikow w I1 turnusie 04.02.2019 - 08.02.2019 - 13 os6b - 16721 

Razern: 326 z l  

Muzeurn Etnograf iczne w Warszawie 

Koszty dw6ch warsztatow muzealnych wraz ze zwiedzaniem 
( 31.01.2019r. , 05.02.2019r.) - 800zl 
Koszty b i le tow ws tepu  d la 2 6  osob ( 31.01.2019r., 05.02.2109r. - 2621 

Razern: 82621 

Lodowisko Pukusk - 81z l  

Lodowisko Legionowo - 9021 

Razern: 1 7 1  z1 

Warsztaty mydlarskie w sali zabaw AKMA w Pukusku - 36021 

Warsztaty plastyczne w sali zabaw ,,Stacja Frajda" w Legionowie - 24224 

Warsztaty gotowania ,,Kuchnie swiata" - 29621 

Razern: 89821 

Ar tyku ly  papiernicze, nagrody i inne. 

Artykuty papiernicze: 86,60zt 

Nagrody za konkursy w I turnusie: 135,68zl 

Nagrody za konkursy w I1 turnusie: 263,4221 

Upominki dla uczestnikow: 49,89zl 



Razern: 535,5921 

Razem: 8426,5921 + jeden wychowawca 49 godzin x 35zl= 1715zl 

kierownik wypoczynku 600zl x 2=1200zt = 11.341,OOzl =420,79zl koszt 
uczestnika I turnusu. 

Wpkaty rodzicow 27 x 200zl = 5400zl 

Przygotowana oferta wyszta naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodzicow i je spelnila. 

Wnioski: 

1. W informacji o polkolonii - zaznaczyt, iz nie obejmuje dzieci 6 - letnich 
w oddzialach przedszkolnych w szkotach, oraz ze jest t o  forma zajee 
zapewniajqca opiekq nad mlodszym dzieckiem. 

2. Zapisy na polkolonie wraz wptatami przeprowadzie tak, aby miesiqc przed 
feriami mozna bylo zakohczye nabory, ( zwrot wyptaty tylko w sytuacji 
losowej - choroba dziecka, potwierdzona zaswiadczeniem lekarskim). 

3. ZwiekszyC wynagrodzenie wychowawcorn (stawke godzinowq) ok. 45,OOzl - 
50,OOzt. 

4. W programie potkolonii mozna zwiekszyt liczbe wyjazdow, o drugi wyjazd 
na lodowisko. 

Radny Mariusz Rosihski 

Prosilbym o wiekszq kampanie informacyjnq, poniewaz plakaty informacyjne byly 
malo widoczne poSr6d innych komercyjnych ogloszeh. 

Radna Agnieszka Oktaba 
Czy opiekunami byli nasi nauczyciele? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Opiekunami byli nasi nauczyciele, dziekuje im za zaangazowanie, staranne 
przygotowanie do zajet. Szczegolne podziekowania dla Szkoly w Serocku, kt6ra 
bardzo sic zaangazowata ten projekt. Otrzymali4my podziekowania za organizacjq 
takiego wypoczynku dla dzieci, nie byto glos6w negatywnych, szczegolne 
podziekowania dla Pahstwa Radnych za inicjatywe. 

Radny Mariusz Rosihski 
Podziekowat za zaangazowanie przy organizacji ferii, oraz przedstawit wniosek 
formalny",, Prosze o dokonanie zestawienia i analizy kosztow zwiqzanych 
z organizacjq ferii zimowych w latach 2017, 2018, 2019".Ponadto prosze 
o rozwaienie moiliwoSci zorganizowania polkolonii w okresie 
wakacyjnyrn dla dzieci i mlodzieiy z naszego terenu. 

Przewodniczqcy Komisji Slawornir Czerwihski 
,,Popieram wniosek Przewodniczqcego Rosihskiego, jednoczesnie prosze 
o rozwaienie mozliwosci podniesienia wynagrodzenia dla opiekunow polkolonii. 
Jest faktem, i e  du io  dzieci skorzystato z roinych form wypoczynku zimowego, 
bardzo dziekuje za organizacje. Warto przemySleC o przeprowadzenie ankiety 
w temacie zadowolenia z p6lkolonii oraz propozycje innych atrakcji. 



Czlonkowie Komisji poparli wniosek Radnego Mariusza Rosifiskiego. 

Om6 wienie opraco wanej przez ZOSiP informacji zbiorczej dotyczqcej . . 
maksymalnego/minimalnego czasu podrozy uczniow - autokarem 
szkolnym oraz maksymalnego/minimalnego czasu pobytu ucznia w szkole 
Iqcznie z podrdiq. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Informacja zbiorcza dotyczqca maksymalnego czasu podroiy/ 
minimalnego czasu podroiy, maksymalnego czasu pobytu ucznia w szkole 
lqcznie z podroiq/ minimalnego czasu pobytu ucznia w szkole Iqcznie 
z podr6iq - opracowanie na podstawie tabel monitoringu dowoienia ze 
sz k61 

I. Maksymalny/ minimalny czas podroiy uczniow autokarem 
szkolnym do/z poszczegolnych placowek ~Swiatowych: 

1. Szkola Podstawowa w Zegrzu 
czas rnaksymalny I czas minimalny 
50 min. w godz. 1445 - 1 5 min. w godz. 712 - 717 ucz. z 
Zegrza Pofudniowego 

R6inica w czasie podr6iy wynika z kierunku dowoienia tj. uczniowie, kt6rzy 
wsiadajq do autokaru podczas kursu porannego jako ostatni z przystanku 
znajdujqcego sie najbl i iej szkoly, odwoieni s q  autokarem jadqcym tq samq trasq 
i wysiadajq takze jako ostatni. 

2. Szkola Podstawowa w Jadwisinie 
a, czas maksymalny 

30 min. w godz. 715 -745 - UCZ. ze Stasiego Lasu 
b. czas minimalny 

5 min. w godz. 740 -745 - UCZ. z Jadwisina 

3. Szkola Podstawowa w Serocku 
czas maksymalny I czas minimalny 
50 min. w godz. P2-752 I 5 min. w godz. 657-P2 UCZ. z 
Wierzbicy, 
40 min. w godz. 635- 715 30 min. w godz. 630- Po ucz. z 
Gqsiorowa, 
37 min. w godz. 7j5-7" 20 min. w godz. 710-730 UCZ. z 
Moczydfa 
34 min. w godz. 718-752 I 32 min. w godz. 715-747 UCZ. z 

Debinek 
R6inica w czasie podr6iy wynika z kierunkow dowoienia. Wydluiony czas podroiy 
dotyczy odwoienia uczni6w ostatnim kursem - autokar rozpoczyna trase od ul. 
Wyzwolenia w Serocku, dalej kontynuuje jazde przez Debinki, Cupel, Gqsiorowo 
i na koniec odwoione s q  dzieci z Wierzbicy. Kr6tszy czas dowoienia dotyczy 
ucznibw, kt6rych dowoienie realizowane jest w pozostalych 3 kursach autokaru 



tj, kursach nie realizujqcych trasy wydtuionej o ul. Wyzwolenia w Serocku i o 
Debinki. 

4. Zespa Szkolno-Przedszkolny w Woli Kielpihskiej 
czas rnaksyrnalny I czas rninimalny 
50 min. w godz. 1320 - 1 41° ( 10 min. w godz. 710-720 UCZ. z 
Boleslawo wa, 40 min. w 
godz. 1 6°5-1645 1 10 min. w godz. 6"-Po ucz, ze Stanislawowa, 
50 min. w godz. 1 235-1 320 ( 5 min, w godz. 750-755 UCZ. z 
Szadek, 
45 min. w godz. 1 510-1555 I 5 min. w godz. 925-930 UCZ. z 
lachranki, 
45 min. w godz. 1 51°-1 555 1 20 min. w godz. 7°5-725 UCZ. z 
Karolina, 
45 min. w godz. 1 51°-1 60° 1 10 min. w godz. 715-725 UCZ. z 
Ludwinowa Zegrzyhskiego, 
45 min, w godz. 1235-1320 1 10 min. w godz. 745-755 UCZ, z 
Woli Smolanej 
40 min. w godz. 1510-1550 1 25 min. w godz. P0-725 UCZ. z 
Debinek, 40 min. 
w godz. 1 51°-1 555 1 10 min. w godz. 715-725 UCZ. ze Stasiego 
Lasu, 
35min. w godz. 1 235-1 31° I 20 min. w godz. 735-755 UCZ. z 
Za blocia 
40 min. w godz. 1235-1315 1 15 min. w godz. 15'0-1525 UCZ. z 
Zalesia Borowego 

Rbznica w czasie podrbiy wynika z kierunku dowoienia tj. uczniowie, ktbrzy 
wsiadajq do autokaru podczas kursu porannego jako ostatni z przystanku 
znajdujqcego sie najblizej szkoly, odwozeni sq autokarern jadqcyrn tq samq trasq 
i wysiadajq takze jako ostatni. 

11. Maksyrnalny/ rninirnalny czas pobytu uczni6w tqcznie z podr6iq 
w poszczeg6lnych placowkach 08wiatowych: 

1. Szk. Podstawowa w Zegrzu 
a. czas maksyrnalny 

-9 godz. ucz. gimnazjum z Borowej G6ry w zwiqzku z planem zajet 
(8 godz. lekcyjnych) 
- 7 godz. ucz. kl. I-III ze Skubianki w zwi3zku z uczeszczaniem dzieci 
na zajecia pozalekcyjne lub oczekiwaniem na powr6t wraz ze 
starszym rodzehstwem 

b, czas minimalny 
6 godz. ucz. kl. I-III z Dosina 

2. Szkola Podstawowa w Jadwisinie 
a, czas rnaksyrnalny 



- 9 godz. 20 min. - ucz. klasy VI I I  ze Stasiego Lasu w zwiqzku z realizacjq 
materialu dla klas programowo najwyzszych oraz zajeciami dodatkowymi 
- 8 godz. 30 min. - ucz. kl. ,,O"ze Stasiego Lasu - pobyt dziecka w szkole 
zgodnie ze zloionq deklaracjq przez rodzicow, w zwiqzku z mozliwoiciq 
odbioru dziecka z autokaru przez rodzic6w 

b. czas rninirnalny 
5 godz. 30 min. ucz. z Jadwisina 

3. Szkola Podstawowa w Serocku 
a. czas rnaksyrnalny 
- 9 godz. 27 min. uczniowie z Nowej Wsi 
- 8 godz. 45 min. - ucz. z Gqsiorowa, 
- 8 godz. 49 min. uczniowie z Debinek 
- 8 godz. 40 min. - ucz. z Kani Polskiej 
czas pobytu uczniow klas VI I I  szkoly podstawowej lub III gimnazjum wynika 
z organizacji zaje6 lekcyjnych/pozalekcyjnych. Natomiast dzieci z klas 
mlodszych pobyt na iwietlicy zgodnie ze zlozonq deklaracjq przez rodzicbw, 
w zwiqzku z mo~l iwoiciq odbioru dziecka z autokaru przez rodzicdw, 
b. czas rninirnalny 

- od 5 oodz. 40 min. ucz. z Wierzbicv do 8 qodz. ucz. z Serocka z ul. - - 
Wyzwolenia i z ul. Warszawskiej w zwiqzku z organizacjq dowozenia - 
1 kurs rano i 1 kurs DO ~o ludn iu  - uczniowie z wvmienionvch wvie i  ulic . . . - 
w Serocku w wiekszoici wracajq samodzielnie do domu po skohczonych 
zajeciach nie korzystajqc z autokaru; do 8 godz. 47 min. ucz. z Debinek 
w zwiqzku z organizacjq dowozenia - I kurs rano i 1 kurs po poludniu ze 
wzgledu na liczbe dowozonych ucznidw -5 

4. Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Woli KielpiAskiej 
a. czas maksyrnalny 

- od 8 godz. 15 min. do 9 godz. 30 min. ucz. z Izbicy, Boleslawowa, 
Jachranki, Karolina, Ludwinowa Debskiego, Marynina, Stanislawowa, 
Stasiego Lasu, z Zablocia w zwiqzku 
z zajeciami lekcyjnymi/pozalekcyjnymi ucznidw klas VI I  i V I I I  szkoly 
podstawowej oraz III gimnazjum lub deklaracjq rodzicow dzieci z klas 
m/odszych odnoinie godzin pobytu dziecka na iwietlicy, 

b. czas rninirnalny 
- od 4 godz. 5 min, ucz. z Jachranki do 8 godz. ucz. z Karolina 
i Ludwinowa Zegrzyhskiego lub 7 godz. ucz. z Karolina i z Jachranki 
w zwiqzku z zajeciarni lekcyjnymi/pozalekcyjnymi uczni6w klas VII  i V I I I  
szkoly podstawowej oraz 111 gimnazjum lub deklaracjq rodzicow dzieci z 
klas mlodszych odnoinie godzin pobytu dziecka na iwietlicy. 

Dowozimy duzq grupe dzieci t j .  okoto 40 O/O w skali gminy, ponad 500 dzieci. 
Autokary wykonujq wielokrotne kursy, ieby dowieit dzieci na czas. Najtrudniej 
jest na terenie szkoly w Woli Kietpiliskiej, gdzie trasy dowozu dzieci do szkoly sq 
najdtuisze. Dowoienie jest realizowane przez t r z y  autokary, rnusimy rozdzielat 
rozpoczynanie lekcji na godziny poiniejsze, ieby wszystkich zdqzyt dowieit na 
czas. 



Moina rnySlek, aby zrnienik kolejnoS6 tras, i dzielif dlugie kursy na krbtsze, aby 
dzieci nie musialy dlugo czekak. Od nowego roku odejdq nam klasy trzecie 
girnnazjurn, uwaiarn, i e  ten system jest wydolny. 

Przewodniczqcy Komisji Sfawomir Czerwihski 
Zadal pytanie odnoinie dowoienia dzieci z Gqsiorowa, dlaczego dziecko jest tak 
wczeinie w szkole. 

D yrektor ZOSIP AIicja Melion 
Autobus, kt6ry przyjeidia na godzinq 8, zabiera dzieci z Gqsiorowa, kachy, 
Wierzbicy, ulicy Moczydlo i ulicy Wyzwolenla, wiqc trzeba spiqk te  wszystkie rejony. 
Nastepnie jedzie w nastepnq trasq, wiqc przywodzi kolejnq grupe dzieci na 
p6iniejsze godziny. Czasami czas podr6iy dzieci jest uzaleiniony od czasu pracy 
rodzic6w oraz zajet poza szkolnych. 

Radny Mariusz Rosihski 
Stwierdzil, i e  dowoienie, jest trudnym, zloionym tematern, moie warto pornyglek 
o dokonanie odwr6cenia kolejnoici kurs6w. Zaproponowal, ieby w nowyrn roku 
szkolnyrn, dokonak anaiizy zmiany rozkladu dowoienia, oraz doloienia 
dodatkowych kurs6w autokar6w szkolnych. Zaproponowal r6wniei o powr6t do 
tematu. 

Radni poparli wniosek o dokonanie analizy godzin wyjazdu i powrotu 
dzieci oraz rozwaienie moiliwoSci uruchomienia dodatkowego kursu - 
autokar6w szkolnych. 

Radna Aneta Rogucka 
Wyrazila proSbe, jeieli bedq wprowadzane zrniany, to zeby odpowiednio wczeSnie 
poinforrnowak rodzic6w. 

Przedstawienie informacji o naborze i pierwszych zajeciach programu 
Klub Kluczowych Kompetencji w szkdach podstawowych w gminie Serock 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Przedstawila zadania Klubu Kluczowych Kornpetencji: 
Klub Kluczowych Kompetencji ma na celu rozw6j i ksztalcenie dzieci i rnlodzieiy. 
W ramach projektu wsparciern zostanq objqte 4 szkdy podstawowe: Szkda 
Podstawowa w Serocku, Szkola Podstawowa w Zegrzu, Szkola Podstawowa 
w Jadwisinie, Szkola Podstawowa w Woli Kielpiiiskiej. Gl6wnym celern projektu jest 
przygotowanie uczni6w tych 4 szk6l podstawowych do funkcjonowania 
w spdeczelistwie opartyrn na wiedzy, poprzez podniesienie poziornu kompetencji 
kluczowych i umiejqtnoSci niezbqdnych na rynku pracy wSr6d 527 uczni6w i 90 
nauczycieli oraz wyposaienie plac6wek oSwiatowych w sprzqt i pomoce 
dydaktyczne w okresie 02.01.2019- 31.12.2020.Projekt obejrnuje pierwsze trzy 
typy moziiwe do realizacji w rarnach konkursu. W rarnach typu 1 zapianowano 



zajecia wyr6wnawcze dla ucznibw I,II,III klas, organizacje zajet w forrnie klubu 
poligloty oraz doskonalenie nauczycieli z obszaru kornpetencji jezykowych 
uuni6w. W obrebie typu 2 zorganizowane bedq kluby naukowc6w1 doposazone 
zostanq pracownie do nauczania przedrniotbw przyrodniczych i rnaternatyki 
a nauczyciele otrzyrnajq wiedze z zakresu nauczania rnetodq eksperyrnentu. Typ 
3 natomiast to organizacja zajet w forrnie klubu inforrnatyk6w, wyposaienie szkol 
w sprzet TIK oraz szkolenia dla nauczycieli podnoszqce kornpetencje cyfrowe. 
Gl6wnyrn zalozeniern projektu jest przygotowanie i przystosowanie serockiej 
ofwiaty do prowadzenia zinforrnatyzowanej, innowacyjnej edukacji 
i ksztalcenia uczni6w gotowych na wyzwania wsp6lczesnego rynku pracy 
i spoleczelistwa wiedzy. Proponowane wsparcie jest zgodne z przeprowadzonq 
w grudniu 2017 diagnozq potrzeb szk13. 
Projekt przyczyni sie do osiqgniecia celu szczeg6lowego RPO WM poprzez 
przygotowanie uczni6w do funkcjonowania w spoleczelistwie inforrnacyjnym. . -  . 
~ s p a r c i e  kierowane do nauczycieli podniesie urniejetnofci w zakresie 
ksztakowania u swoich wvchowank6w korn~etencii kluczowvch, wtafciwvch 
postaw i urniejetnojci przydatnych na rynku pracy. ~ \ ~ o s a i e n i ~ s z k 6 1  w pombce 
naukowe do nauki maternatyki i nauk przyrodniczych oraz potrzebny sprzet 
i narzedzia TIK pozwoli uczniorn niernal codziennie obcowat z najnowszyrni 
rnetodami edukacyjnymi i przyblizy irn funkcjonowanie spdeczelistwa opartego na 
wiedzy. Po zakoriczeniu finansowania projektu zostanie zachowana trwaloft 
projektu. Po zakoliczeniu realizacji, nabyte pomoce dydaktyczne, wyposaienie 
pracowni oraz sprzet bedq wykorzystywane na dziatalnoft statutowq szk61, 
podnoszenie kornpetencji danej szkdy przyczyni sie do wprowadzenia zrniany 
w obszarze edukacji w 4 szkotach uczestniczqcych w projekcie oraz zostanie 
zapewnione utrzyrnanie trwatogci rezultatbw, poprzez dalszq prace edukacyjnq 
naszych pedagog6w. Sprzet j u i  trafia do szk61, bedzie zagospodarowany przez 
uczni6w i nauczycieli. W piqtek bedzie ogloszony przetarg na szkolenia dla 
nauczycieli. W rarnach tej  puli szkoleniowej bedzie przeszkolonych 60 nauczycieli, 
poniewai byty sygnaly o takiej potrzebie wzrnocnienia wiedzy . We wszystkich 
szkolach sq utworzone grupy zajeciowe, wszystkie zajecia juz sie rozpoczely. Ideq 
tego projektu jest to, ieby nasi przeszkoleni nauczyciele prowadzili te zajecia. 
Jedynie zajecia z robotyki przez pierwszy semestr bedq prowadzone przez firme 
zewnetrznq, a juz od wrzefnia po przeszkoleniu naszych informatyk6w, to  j u i  nasi 
nauczyciele bedq prowadzit te zajecia. 
Celern naszym nie jest wprowadzenie jednorazowo, tylko ieby ta zrniana nastqpila 
w metodach pracy szkoly. Pierwsze dostawy juz przyjechaly, j u i  rozprowadzarny 
do szk61. Uczulilam dyrektorbw, aby sprzet byl aktywnie wykorzystywany przez 
uczni6w i nauczycieli. 

Radna Agnieszka Oktaba opuicila posiedzenie Komisji 

Przewodniczqcy Komisji Stawomir Czerwihski 
Zadal pytanie ws. wyposaienia szk61 czy zostaly zakupione dodatkowe 
wyposaienie szk61? 

Dyrektor ZOSiP AIicja Melion 
Kwotowo to jest 660 tysiecy zlotych przeznaczonych na sprzet, zestawy 

edukacyjne robotbw, tablice interaktywne. 



Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
Zadal pytanie czy zajecia wyr6wnawcze mogq dotyczyC uczniow starszych klas 
w ramach Klubu Kluczowych Kornpetencji? 

Dyrektor ZOSIP Melion Alicja 
Zajecia wyrownawcze dotyczq klas 1-3, wyrownywanie barakow powinno 
wystepowaC w najrntodszych klasach, czasami wystepujq trudnoici w starszych 
klasach. Otrzyrnaliimy inforrnacjq, ze wystqpujq szczegolne trudnoici 
z umiejetnosciarni rnatematycznymi w klasach czwartych, wiec zostanie 
zorganizowane wsparcie dla uczniow. Ideq wsparcia tego obszaru pracy szkdy jest 
to zeby uczniowie nie bali sie przedmiotbw icislych, zeby w ramach projektu w 
rnniejszych grupach przyblizyk ternatykq przedmiotow icislych. Jest duza szansa 
zeby w ramach t e j  dzialalnoici objqC tymi zajecia mi  takich tych uczniow, kt6rzy 
nie rnajq wielkich zdolnoici ale nigdy nie wiadomo kiedy ich predyspozycje siq 
ujawniq. Poczqtki takich projektow unijnych s q  najtrudniejsze, juz od wrzeinia 
bedzierny rnqdrzejsi, bardziej dojwiadczeni i czas na realizacje zajeC bedzie 
dtuzszy. Bqdziemy mieli sprzet, bedq zorganizowane grupy, przeszkoleniu 
nauczyciele praca bedzie spokojniejsza. W chwili obecnej weszliimy z projektem 
w ciqgu roku szkolnego spowodowato, ze czeiC dzieci zrezygnowalo z zajqt, 
poniewaz kolidowaly ich zajeciami dodatkowymi. W rnornencie kiedy zaczniemy 
kontynuacje od wrzeinia juz bedzie tatwiej. 

Radn y Mariusz Rosinski 
Podziekowal za wprowadzenie Klubu Kluczowych Kompetencji, dzieki kt6rym 
pozostanie sprzet dla dzieci i nauczycieli oraz, ze dzieci i mlodziez bedzie mogta 
poprawit jakoiC edukacji i rozwijai swoje umiejetnoici. Jaka i l o i i  dzieci zostala 
objeta rekrutacjq? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Mamy stuprocentowq rekrutacje czyli 585 uczniow, tworzqc wniosek uwazaliirny, 
ze naukowcem, informatykiem zostaje dziecko starsze, okazalo sie, ze jest 
ogromne zainteresowanie tymi zajeciami uczniow klas rnlodszych. Zalozyliirny 
wiqkszq liczebnoit grup wi rod klas starszych, jednak na poziomie jest bardzo 
duze zainteresowanie i bedziemy zwiqkszat l iczebnoit. Odejdq klasy starsze, 
uzupelnimy grupy mlodszymi rocznikami. 

Radn y Mariusz Rosifiski 
Zadal pytanie odnoinie dostepu do szerokopasmowego internetu w szkotach? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Teoretycznie mielijrny byC podlqczeni w sierpniu 2018 roku, nastepny termin 
zostal przesuniety na luty, rnarzec 2019r. Infrastruktura u nas zostala wykonana, 
czekarny na rozstrzygniecia przetargowe. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy szkoly 
w Woli Kielpihskiej. 

Burmistrz Artur Borkowski 
Sytuacja jest niekomfortowa, z jednej strony szkolimy ludzi, marny sprzqt, niestety 
brak dostepu do szerokopasmowego internetu staje sie glownym problemem. 
Probujemy szukaC rozwiqzaC, rnoze uda siq pozyskaC zastepczego dostawce. 



Przedstawienie stanu realizacji inwestycji: . . 
a )  rozbudowa przedszkola w ~erocku, 
b)  termomodernizacja szkoly podstawowej w Zegrzu. 

Kierownik PRI Marek Bqbolski 
Przedstawil zakres robot i terminarz inwestycji. 
Inwestycja pn. rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku jest prowadzona 
na podstawie umowy podpisanej 10 paidziernika 2018r. Zgodnie z umowq war to i t  
zamowienia opiewa na 2 000 541,38 zl, termin zakoriczenia caloSciowego zadania 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie 
tj. koniec wakacji. Natomiast roboty planujemy zakoriczyt 28 czerwca 2019 r. 

W zakresie realizacji przedsiewziecia byla rozbudowa sali gimnastyczno - 
rekreacyjnq dla dzieci przedszkolnych oraz klas 1-3, o powierzchni okolo 130 
metrow, wraz z zapleczem technicznym, salq do integracji sensorycznej 
,lazienkami, szatniami. W ramach te j  inwestycji planujemy docieplit budynek 
przedszkola, docieplit dach, wykonat obrobki blacharskie, na dziedziricu wykonat 
plac zabaw. Roboty idq zgodnie z harmonogramem, jesteimy na etapie prac 
wykoriczeniowych w nowym obiekcie, w starym obiekcie wykonalikmy malowanie 
korytarzy, wymiane instalacji grzewczych, kanalizacyjnych i wodociqgowych. 
Kohczymy prace elewacyjne, zostaw jeszcze obrbbki blacharskie i t rwajq prace 
przy zagospodarowaniu terenu. Licze, i e  termin zostanie dotrzymany, inwestycja 
nie jest zagrozona. 

Przewodniczqcy Komisji Stawomir Czerwinski 
Zadal pytanie dotyczqce kadry wykwalifikowanej do zajet  z edukacji sensorycznej. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Edukacja sensoryczna pojawila sie okolo pi@ lat temu, mamy wykwalifikowanq 
kadre, do te j  pory brakowalo nam tylko odpowiedniego pomieszczenia. Mamy 
w Serocku d u i q  grupe dzieci z orzeczeniami, bedziemy mogli udostepniat 
pomieszczenia rbwniei  innym szkotom. Bardzo sie cieszymy, ze bedziemy mieli 
baze z prawdziwego zdarzenia. 

Radny Mariusz Rosihski 
Zapytal o wyposaienie Sali gimnastycznej. 

Kierownik PRI Marek Bqbolski 
Sala gimnastyczna bedzie wyposaiona w regulowane kosze do koszykowki, 
drabinki, uchwyty do mocowania siatki do gry w mini siatkowke, bramki do pilki 
recznej. 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwihski 
Poprosil o przedstawienie stanu realizacji termomodernizacji Szkoly Podstawowej 
w Zegrzu. 



Kierownik PRI Marek Bqbolski 
Inwestycja rozpoczela sie w 2017, w rarnach pierwszego etapu byta wykonana 
wyrniana instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, w chwili obecnej 
realizujerny trzeci etap zadania. W rarnach tej  urnowy realizujerny: wyrniane 
instalacji elektrycznej w catyrn budynku, wyrniane instalacji odgrornowej w catyrn 
budynku, rernont pornieszczeh piwnicy, rernont pornieszczeri klas lekcyjnych 
i korytarzy po robotach elektrycznych, wyrniana stolarki okiennej, docieplenie 

ician zewnetrznych budynku powyiej gruntu, rernont pokrycia dachu wraz 
z wyrnianq rynien spustowych oraz wyrnianq obrobek blacharskich, rernont sali 
girnnastycznej - rnalowanie ician i sufitow, wyrniana stolarki okiennej, rernont 
pornieszczeh zaplecza sali girnnastycznej wraz z wyposazeniern oraz rernont 
pornieszczeri specjalistycznych wraz z wyposaieniern. Wartoit zarnowienia opiewa 
na kwotq 1789339,68 zl. Staraliirny duze roboty wykonat w terrninie ferii 
zirnowych, zeby nie paraliiowat prac w szkole. Obecnie wykonaliirny rernont Sali 
girnnastycznej, pornalowalisrny sciany, sufity i wyrnieniliirny stolarke okienna 
kohczyrny rernont szatni, od wczoraj odbywajq sie zajeciach w sali girnnastycznej. 
Resztq prac bedzierny realizowat po uzgodnieniu z Paniq Dyrektor w czasie wolnyrn 
od zajeC lekcyjnych. W zwiqzku z pozyskanyrn dofinansowaniern planujerny 
rozszerzyt zadanie do zakresu rzeczowego, okreslonyrn we wniosku, czyli dojdzie 
fotowoltaika, docieplenienie dachu, wyrniana stolarki okiennej. Stan 
zaawansowania robot i harrnonograrn, ktory zostal okreslony jest dotrzyrnywany 
przez wykonawce, czyli na pierwszego wrzeinia zostanie dotrzyrnany. 

Przewodniczqcy Komisji Stawomir Czerwifiski 
Zapytal o utrudnienia w trakcie realizacji rernontu. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Szkola dlugo czekala na rernont i jest duie zrozurnienie dla utrudnieh, bardzo 
dziekujerny za taki szeroki zakres rernontu tej szkoly. 
Radny Mariusz Rosifiski 
Zadal pytanie odnoSnie uwag zgloszonych do wykonania robot rernontowych. 

Kierownik PRI Marek Bqbolski 
Wyjasnil, ze wszystkie zadania zawarte w urnowie zostanq wykonane. 

Sprawy r6zne. 

Przewodniczqcy Komisji Stawomir Czerwifiski 
Zadal pytanie ws. strajku szkolnego, czy nasze placowki przystepujq do strajku? 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Na naszyrn terenie dzialajq dwie organizacje zwiqzkowe, ZNP oraz Zwiqzek 
Zawodowy Oiwiaty. ZNP jest w sporze zbiorowyrn z pracodawcarni, prawie 
wszystkie nasze placowki, opr6cz przedszkola w Zegrzu weszly w ten sp6r . 
Zakohczyl sic pewien etap iqdari, poniewai dyrektor nie jest w stanie spelniC 
roszczeri. Dyrektorzy sq po rnediacjach, ktore zakohczyty sie fiaskiern. Odbqdq siq 
referenda szkolne, jeieli ponad polowa pracownikow opowie sie na tak, to szkola 
bedzie prowadzila strajk. Jest to jednak ogrornny dylernat dla pracownikow szkoly. 



Radny Mariusz Rosifiski 
Przedstawil problem braku jednolitych stroj6w dzieci i rnlodziezy, biorqcych udzial 
w zawodach szkolnych. Chcialbym rowniez poruszyt temat oczekiwanych 
podwyzek plac przez pracownik6w adrninistracji i obslugi w szkolach oraz przez 
nauczycieli jezeli chodzi o dodatki rnotywacyjne i funkcyjne. 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
Przekazemy problem dyrektororn szk6l. 

Radny Mariusz Rosifiski 
Zglosil problem nawierzchni ulicy Kuligowskiego. 

Burmistrz Artur Borkowski 
Ulica Kuligowskiego ma nawierzchnie nieutwardzonq wiec problemy sie pojawiajq, 
postararny sie o szybkq reakcje. 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwifiski 
Podziekowal za organizacje ferii zirnowych, za bardzo duze zaangaiowanie, 
jednoczegnie wyrazil nadzieje, ze w kolejnych latach bedq realizowane na 
podobnyrn poziornie. Zaproponowal przeprowadzenie ankiety, kt6ra pozwoli 
dokonat analizy jakie zajecia cieszyly sie najwiekszym powodzeniem, czego 
zabraklo w ofercie wypoczynku. 

7. 
Zakonczenie posiedzenia 

Przewodniczqcy Komisji Slawomir Czerwifiski 
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad i zakoriczyl posiedzenie Komisji. 


