
Rada Miejska w Serocku 

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu 

Protokół nr 3/2020 

3 Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2020  

Obrady rozpoczęto 22 kwietnia 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:27 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Sławomir Czerwiński 

2. Bożena Kalinowska 

3. Agnieszka Oktaba 

4. Aneta Rogucka 

5. Mariusz Rosiński 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także: 

 

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy 

2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

3. Jakub Szymański – Kierownik Referatu GP 

4. Alicja Melion – Dyrektor ZOSiP  

5. Renata Mulik – Dyrektor CKiCz 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

 
Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych            

i przedstawił porządek posiedzenia, poprosił, aby punkt dotyczący placu zabaw w Zegrzu omówić w 

pierwszej kolejności. Porządek po zmianie wyglądał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Wypracowanie stanowiska Komisji na wniosek Zarządu Rady Osiedla Zegrze w sprawie nadania 

nazwy dla budowanego Placu Zabaw w Zegrzu. 

3. Przedstawienie i omówienie realizowanego w okresie epidemii przez szkoły sposobu zdalnego 

nauczania, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w placówkach oświatowych na 

terenie naszej gminy: 

a) podstawy prawne funkcjonowania w okresie epidemii, 

b) dostępność sieci internetowej i sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, 

c) sposób pracy nauczycieli poszczególnych specjalności, pracowników administracji i obsługi oraz 

zasady ich wynagrodzenia w okresie nauczania zdalnego i epidemii, 

d) subwencja oświatowa, 

e) stan planowanych inwestycji w infrastrukturę oświatową w związku z epidemią. 

4. Przedstawienie i omówienie informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. 

5. Przedstawienie i omówienie działań w związku z procedurą tworzenia arkusza organizacyjnego 

placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021. 

6. Zapoznanie się z podjętymi działaniami w dziedzinie kultury i sportu oraz informacji związanymi z 

zaplanowanymi pierwotnie na okres epidemii imprezami kulturalnymi i sportowymi. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 



 

 

2. Wypracowanie stanowiska Komisji na wniosek Zarządu Rady Osiedla Zegrze w 

sprawie nadania nazwy dla budowanego Placu Zabaw w Zegrzu. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński poinformował, że 2 marca na jego ręce 

wpłynął wniosek Zarządu Rady Osiedla Zegrze o wyrażenie stanowiska Komisji Kultury, 

Oświaty i Sportu w sprawie nadania nazwy dla placu zabaw w Zegrzu, który będzie na 

działce będącej własnością Miasta i Gminy Serock. 

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że gmina od niedawna jest właścicielem tego terenu, 

nie ma żadnych przeciwskazań, aby tę nazwę nadać, natomiast w kwestii procedur Burmistrz 

poprosił o wyjaśnienie Kierownika Jakuba Szymańskiego.  

 

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański wyjaśnił, że historycznie tego typu uchwały jak 

nadanie nazwy dla placu zabaw były podejmowane już w gminie Serock, np. nadanie nazwy 

placowi zabaw w 2016 roku, temat jest więc przepracowany. Właścicielem działki w Zegrzu, 

na którym będzie plac zabaw jest gmina i jest to kluczowa informacja w tej sprawie, 

ponieważ ta procedura się trochę różni. Standardowo uchwały w sprawie nazewnictwa 

podejmowane są w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym i są to 

uchwały będące aktami prawa miejscowego i podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, 

natomiast w tym przypadku nie będzie uchwała podejmowana w tym trybie ponieważ nie 

mamy do czynienia tu ani z drogą publiczną, ani z placem położonym w ciągu drogi 

publicznej, ani z drogą wewnętrzną a do tych obiektów ten przepis jest ograniczony wiec 

kompetencja Rady do podejmowania takich uchwał, co do nazewnictwa  miejsc 

rekreacyjnych, jest związana z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o 

zadaniach własnych gminy, uchwała ta nie byłaby aktem prawa miejscowego. Formalnie, aby 

spełnić prośbę Przewodniczącego Rady Osiedla Zegrze jedyny warunek, którym jest własność 

bądź inny tytuł prawny do nieruchomości i zgoda właściciela, to jest już wykonane, jest 

możliwość proceduralna, żeby pozytywnie zrealizować prośbę Rady Osiedla. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że wyraża pozytywną opinię, jeśli 

chodzi o nadanie nazwy placowi zabaw, uważa, że nazwa dobrze wpłynie na więź 

mieszkańców, uważa że Komisja powinna wyrazić zgodę na nadanie nazwy placowi przez 

mieszkańców, z zaznaczeniem, że ostateczną decyzje z zatwierdzeniem nazwy podejmie Rada 

Miejska. 

 

Radna Bożena Kalinowska poparła zdanie Przewodniczącego Komisji. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że jest to bardzo dobra inicjatywa i 

również wyraża zgodę na przeprowadzenie wśród mieszkańców konsultacji odnośnie nadania 

nazwy. 

 

Głosowano w sprawie: 

Wypracowanie stanowiska Komisji na wniosek Zarządu Rady Osiedla Zegrze w sprawie 

nadania nazwy dla budowanego Placu Zabaw w Zegrzu. - pozytywna opinia.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 



Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Agnieszka Oktaba, Aneta Rogucka, Mariusz 

Rosiński 

 

3. Przedstawienie i omówienie realizowanego w okresie epidemii przez szkoły sposobu 

zdalnego nauczania, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w 

placówkach oświatowych na terenie naszej gminy: 

 

a) podstawy prawne funkcjonowania w okresie epidemii, 

 

b) dostępność sieci internetowej i sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, 

 

c) sposób pracy nauczycieli poszczególnych specjalności, pracowników administracji i 

obsługi oraz zasady ich wynagrodzenia w okresie nauczania zdalnego i epidemii, 

 

d) subwencja oświatowa, 

 

e) stan planowanych inwestycji w infrastrukturę oświatową w związku z epidemią. 

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że są pewne problemy które zostały spowodowane 

prze epidemię. Urząd jest w kontakcie z wieloma podmiotami, które proponują różne 

rozwiązanie. Na sesji w budżecie planowane jest zarezerwowanie środków, które umożliwią 

zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu. Burmistrz poinformował, że został także 

złożony wniosek o dofinansowanie pracowni dla szkoły w Woli Kiełpińskiej, niestety ze 

względu na sytuację zostały wstrzymane nabory i przekierowane na inną formułę 

pozyskiwania środków unijnych i nie jest wiadomo czy będzie można z tego programu 

skorzystać. 

 

Alicja Melion Dyrektor ZOSiP powiedziała, że decyzje opierają się na ustawie i w marcu 

ukazało się rozporządzenie, na podstawie którego zawieszone zostały zajęcia w szkołach i 

przedszkolach. Jest to sytuacja nowa, do której nie był nikt przygotowany, aby prowadzić 

edukację w trybie zdalnym. Na dzień dzisiejszy opracowane są rozwiązania, metody, techniki 

pracy, które się sprawdzają i które są możliwe do wdrożenia w poszczególnych szkołach. 

Sposób działania zależy od poszczególnych uczniów i możliwości nauczyciela. Dyrektorzy 

szkół udostępnili informację o możliwościach nauczania na odległość i w 50% opiera się ona 

na komunikatorze, który był dotychczas wykorzystywany przez szkoły, czyli dziennik 

elektroniczny Librus, on jest wspomagany pocztą elektroniczną i komunikatorami, część 

lekcji odbywa się także w postaci wideokonferencji, najczęściej są to przedmioty 

egzaminacyjne. Rodzice wskazują, że bardziej dogodne dla nich są kontakty poprzez dziennik 

elektroniczny i milowo, uczeń pewnie wolałby kontakt poprzez wideokonferencje, łatwiej jest 

też wtedy zmotywować ucznia, o ile nie ma problemów z dostępnością sprzętu 

komputerowego to problem jest z jakością internetu. Na dzień dzisiejszy użyczono sprzętu 

komputerowego 25 uczniom i 13 nauczycielom, cały czas apelujemy do dyrektorów, aby 

monitorowali komu jeszcze sprzęt jest potrzebny, aby uczniowie mogli kontaktować się 

elektronicznie z nauczycielami. W ramach projektu uczniowie będą mogli otrzymać laptopy 

wraz z dostępem do internetu. Oprócz nauczania w formie zdalnej prowadzona jest również 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna, grupa specjalistów z tej dziedziny kieruje materiały 

pomocne do pracy domowej rodzica z dzieckiem, takimi działaniami objęci są uczniowie z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli chodzi o sposób pracy nauczycieli 



poszczególnych specjalności, pracowników administracji i obsługi oraz zasady ich 

wynagrodzenia w okresie nauczania zdalnego i epidemii, to rodzaj przedmiotu decyduje o 

sposobie realizacji tych zadań, lecz w niektórych przypadkach realizacja zajęć w formie 

zdalnej może być trudna, np. praca nauczyciela wspomagającego czy nauczyciela w świetlicy. 

Jeśli chodzi o pracowników administracji i obsługi zgodnie z rozporządzeniem mogą być 

kierowani do innej pracy, jeśli pracodawca mógłby ją zlecić. Dyrektorzy szkół byli 

poinformowani, aby pracownicy pozostawali w placówkach tylko w ilości wystarczającej do  

ich funkcjonowania, a inni w gotowości do pracy pozostają w domach. Jeśli chodzi o 

subwencje oświatową nie ma jeszcze ostatecznej decyzji co do kwoty subwencji, ale 

wiadomo, że została pomniejszona o 190 tys. zł w stosunku do kwoty wstępnie szacowanej, 

przyczyn tego pomniejszenia można doszukiwać się w liczbie uczniów niepełnosprawnych. 

W przedszkolach w zeszłym roku było 8 uczniów, w tym jest 5 i ta kwota jest niższa prawie o 

140 tys. zł. natomiast pozostałe 50 tys. zł są to inne czynniki. 

 

Radny Sławomir Czerwiński powiedział, że lekcje prowadzone on-line wcale nie wypadają 

tak dobrze, np. w szkole w Serocku odbywały się lekcje na Skypie i był nawet sprawdzian, 

niestety niektórzy uczniowie nie mieli informacji o zajęciach, nie było informacji na Librusie 

i nie wszyscy zdołali się połączyć. Nauczyciel wycofał się z tego typu zajęć. Radny uważa, że 

powinno się narzucić jakieś normy pracy. Radny zapytał o system Librus ponieważ słyszał, że 

będzie wprowadzona możliwość prowadzenia lekcji on-line poprzez Librus. Radny zapytał 

także czy nauczyciele pracują z domu, ponieważ z zestawienia wynika, że nauczyciele 

zgłaszają większe zapotrzebowanie na sprzęt niż uczniowie. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że lekcje, które odbywały się na początku były 

niezbyt dobrze skoordynowane, dlatego część uczniów nie była poinformowana o zajęciach, 

oczywiście tak nie powinno być, bo trzeba zastosować takie narzędzia, aby w zajęciach mogła 

uczestniczyć cala klasa. Dyrektorzy i nauczyciele mają w rozporządzeniu pełną swobodę w 

przygotowaniu sposobu i metod nauczania, dlatego nie można im szczególnie niczego 

narzucić, natomiast można przekazać swoje oczekiwania i spostrzeżenia. Jeśli chodzi o szkołę 

w Jadwisinie mają oni dziennik elektroniczny Librus ale póki co prowadzą dokumentację 

dwutorowo, za pomocą platformy elektronicznej TIMS prowadzą też zajęcia z uczniami. 

Szkoły wykorzystują platformy elektroniczne dostępne bezpłatnie w najbliższym czasie 

pojawi się więcej wideokonferencji. Jeśli chodzi o nauczycieli to mogą pracować z domu, ale 

też mogą przyjść do szkoły i łączyć się zdalnie z uczniami. W formie zdalnej pracują także 

przedszkola.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że teraz po trzech tygodniach wszystko 

zaczyna się dopiero układać, na początku ani nauczyciele, ani uczniowie nie wiedzieli jak to 

wszystko ma wyglądać, jak to zorganizować i jakich narzędzi używać. Podstawa programowa 

musi być realizowana, ale zmienia się sposób nauczania, wypełniania dokumentów, zmiany w 

rozkładach nauczania, dochodzi monitorowanie pracy ucznia cotygodniowe, potem te 

informacje przekazywane są do dyrekcji szkoły. Są też ograniczenia związane z wideo 

lekcjami, zgodnie z rozporządzeniem i zasadami higieny pracy dzieci nie mogą tak długo 

siedzieć przy komputerze, nie może poświęcić tyle czasu, ile w szkole a maksymalnie 2 czy 3 

godziny dziennie. Wideokonferencje są dobre jako uzupełnienie, ale nie wszystko da się 

zrobić w taki sposób, przykładowo zajęcia wychowania fizycznego trudno jest przeprowadzić 

poprzez internet, na pewno kluczową rolę odgrywają rodzice, którzy czuwają nad 

wykonaniem przez dzieci zadań. Przewodniczący poprosił, aby zastanowić się wspólnie nad 

rozwiązaniem spójnym dla wszystkich szkół, są pewne narzędzia dostępne i bezpłatne i trzeba 

zastanowić się nad wyborem konkretnej platformy elektronicznej, która będzie służyła 



wszystkim. Przewodniczący zapytał, czy będzie przekazywany uczniom internet, są bowiem 

rodziny, które na to nie stać. Poprosił, aby zebrać w jednym miejscu informacje dotyczące 

nauki zdalnej, laptopów czy dostępu do internetu, będzie to wtedy bardziej czytelne dla 

uczniów, ale też nauczycieli. Przewodniczący poprosił także aby wspomóc uczniów z którymi 

nie ma żadnego kontaktu, których rodzice nie czytają informacji na Librusie a uczniowie nie 

odbierają maili i telefonów. Przewodniczący powiedział, że w trybie pilnym potrzebna jest 

wizyta Straży Miejskiej w takich domach. Przewodniczący dopytał o pracowników 

administracji i obsługi, czy wszyscy musieli przychodzić do pracy i mieli wynagrodzenie na 

poziomie 80%. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że wszyscy pracownicy są w gotowości do 

pracy, dyrektorzy opracowali grafiki, który pracownik obsługi jest w gotowości do pracy a 

który przychodzi i wykonuje niezbędne czynności, wynagrodzenie jest wynikające z 

zaszeregowania i jest płacone: zasadnicze bez dodatku za wysługę lat, nie 80% - tylko płaca 

zasadnicza.    

 

Przewodniczący zapytał ponadto jak pracuje kuchnia, jeśli chodzi o ajenta oraz jak jest z 

kwestią dowożenia dzieci.  

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odnosząc się do kwestii internetu wyjaśniła, że komputery 

które będą zakupione z grantu będą miały dostęp do internetu mobilnego. Będzie 30 laptopów 

z czego 25 będzie z internetem. Jeśli chodzi o informowanie, to na stronie internetowej są 

informacje na temat możliwości pozyskiwania sprzętu komputerowego w szkołach i w jaki 

sposób to zrobić, taka informacja jest również w Informatorze, informacji o internecie za 1 zł 

nie było na stronie, ponieważ była to akcja ogólnopolska. Jeśli chodzi o uczniów, którzy się 

nie zgłaszają on-line to w pierwszej kolejności powinien zareagować wychowawca, który zna 

środowisko ucznia, jeśli takie działania były już podjęte to trzeba szukać innych rozwiązań i 

wdrożyć interwencję służb. Jeśli chodzi o kuchnię to nie ma żywienia i kuchnia nie pracuje, 

umowa zawarta jest w ten sposób, że nie ma żadnej rekompensaty jest to sytuacja trudna dla 

pracowników ajenta, ponieważ już drugi miesiąc kuchnia nie przygotowuje posiłków i nie ma 

wpłat oraz żadnego wynagrodzenia, w tej chwili tylko ustalone jest z dyrektor przedszkola, 

która jest stroną umowy, że będziemy robili zwolnienia dla ajenta z tytułu opłat za czynsz i 

dzierżawę sprzętu w kwocie 600 zł. Jeśli chodzi o dowożenie, podobna sytuacja była w 

zeszłym roku w czasie strajku nauczycieli i był wtedy duży problem z rozliczeniem więc w 

tym roku wpisane zostało w umowie, że płaci się przewoźnikowi 50% stawki dziennej w 

sytuacji kiedy odwołane są kursy dowożenia, a opiekunowie są w gotowości do pracy.   

 

Przewodniczący Mariusz Rosiński zapytał, czy subwencja wpływa na bieżąco. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion wyjaśniła, że subwencja wpływa w 12 ratach, a w miesiącu, 

kiedy jest trzynastka jest dodatkowa wpłata.  

 

Przewodniczący Rady poparł radnego S. Czewińskiego i również uważa, że trzeba 

zdecydować się na jeden system aby ta nauka w gminie była spójna. Przewodniczący 

powiedział, że w szkole w Serocku są nauczyciele, którzy poprzez platformę internetową 

odpytują uczniów, także wszystko idzie w dobrym kierunku. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał, czy funkcjonuje biblioteka, skoro 

szkoła jest zamknięta.  

 



Dyrektor ZOSiP Alicja Melion wyjaśniła, że to dyrektor określa sposób działania 

pracowników w szkole, dyrektorzy w gminie poinformowali, że biblioteki wskazują materiały 

potrzebne nauczycielom i uczniom do pracy bieżącej, z informacji przekazanych od 

dyrektorów wszyscy są cały czas zaangażowani. 

 

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że podstawa programowa musi być realizowana, 

nauczyciele przejdą kursy dotyczące nauki zdalnej i trzeba się pogodzić jak na razie z taką 

rzeczywistością. Burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie i że 

wzięli na siebie ten ciężar. 

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski wypowiedział się w temacie stanu planowanych inwestycji 

w infrastrukturę oświatową. W trzech szkołach planowane były prace inwestycyjne, m.in. 

generalny remont łącznika w SP w Serocku między przedszkolem a szkołą, drugim tematem 

jest rozbudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej o 5 oddziałów przedszkolnych, trzecim 

największym tematem jest budowa sali gimnastycznej w Jadwisinie z pełnym zapleczem 

sanitarnym. Jeszcze miesiąc temu tematy były niezagrożone, dzisiaj tego nie wiadomo na 

100%, wiadomo jednak, że to co zostało założone na ten rok nie jest zagrożone, szereg 

tematów jest już w trakcie realizacji chodzi o dokumentację projektową inwestycji w Woli 

Kiełpińskiej i w Jadwisinie, a jeśli chodzi o szkołę w Serocku otwarty został przetarg i 

pojawia się dylemat czy w związku z sytuacją wprowadzać wykonawcę czy czekać do 

czerwca tak jak były początkowe założenia, prawdopodobnie od połowy maja wejdzie 

wykonawca ale jeśli szkoły by ruszyły to będzie do rozwiązania kwestia zorganizowania 

żywienia. 

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że cieszy się, że przynajmniej ten 

rok jest niezagrożony, ponieważ inwestycje te są potrzebne. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński powiedział, że są to optymistyczne informacje i 

cieszy się, że jest to wszystko realizowane, ponieważ są to ważne i potrzebne inwestycje. 

Przewodniczący zapytał o drobniejsze inwestycje takie jak rolety, barierka w SP Serock, jest 

teraz bowiem dobry czas, żeby to zrobić, pod nieobecność dzieci. Przewodniczący zapytał 

ponadto czy w związku z tym, że dzieci nie chodzą do szkół, będą niższe koszty utrzymania 

budynków. 

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski wyjaśnił, jeśli chodzi o utrzymanie obiektów, nie przeniesie 

się to na oszczędności, kwestia zużycia energii, wody, ścieków są to śladowe ilości więc nie 

ma co liczyć na oszczędności w tej kwestii, co do drobnych inwestycji to od 1 kwietnia 

oprócz szkoły i przedszkola w Zegrzu wszystkie obiekty oświatowe są w zarządzaniu przez 

SIS i systematycznie są robione porządki gospodarcze, a następnie spółka będzie przymierzać 

się do grubszych remontów. Co do zakupu maszyn sprzątających, to będą one kupione, ale 

zostało to przełożone na wrzesień. Z-ca burmistrza poinformował, że na ile to możliwe 

wszystkie inwestycje oświatowe będą realizowane i jeśli będzie konieczność odsuwania w 

czasie jakiś inwestycji to te oświatowe będą przesuwane na samym końcu.  

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał, czy dzieje się coś w temacie budowy 

Centrum Sportu. 

 

Z-ca Burmistrza Marek Bąbolski wyjaśnił, że dopracowują teraz opis przedmiotu zamówienia 

do przeprowadzenia procedury przetargowej a dokumentacja projektowa pojawi się w 

przeciągu miesiąca, trzeba dopasować wszystko do tej rzeczywistości jaka jest.   



4. Przedstawienie i omówienie informacji na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. 

 

Wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. 

 przedstawiła Dyrektor ZOSiP Alicja Melion. Gmina dysponuje 541 miejscami z czego 317 

jest zajętych przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.  

  

Lp Placówka
Liczba 

miejsc

Liczba 

złożonych 

kontynuacji

Liczba 

miejsc w 

rekrutacji 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

(pierwszy 

priorytet)

Liczba 

zakwalifik

owanych 

w 

rekrutacji 

Liczba 

przyjętych 

Róznica 

kolumna 8-

6

Liczba 

przyjętych 

wraz z 

kontynuacją 

Liczba 

nieprzyjetych, 

którzy 

kandydowali do 

placówki 

pierwszego 

wyboru  

Liczba 

wolnych 

miejsc w 

placówce 

Najniższa 

liczba 

punktów 

(kwalifikująca 

do przyjęcia)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Przedszkole w  Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej
99 60 39 41 39 39 -2 99 6 0 26,0

2
Samorządow e Przedszkole im. 

Krasnala Hałabały w  Serocku
272 188 84 108 84 84 -24 272 19 0 26,2958

3
Samorządow e Przedszkole w  

Zegrzu
97 39 58 15 32 31 16 70 1* 30 6,0

4
Szkoła Podstaw ow a im. Wojska 

Polskiego w  Zegrzu
25 0 25 28 25 25 -3 25 2 0 66,0

5
Szkoła Podstaw ow a im. Jerzego 

Szaniaw skiego w  Jadw isinie
48 30 18 52 18 18 -34 48 19 0 86,0

541 317 224 244 198 197 -47 514 46 30SUMA

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o dzieci, które nie zostały przyjęte, 

jest 46 dzieci natomiast jest 30 wolnych miejsc w przedszkolu w Zegrzu i czy tym dzieciom 

będą zaproponowane miejsca w Zegrzu czy dzieci będą musiały szukać miejsc w 

przedszkolach niepublicznych co wiąże się z dodatkową dopłatą ze strony gminy  

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion wyjaśniła, że w pierwszej kolejności proponuje się rodzicom 

przedszkole, w którym są wolne miejsca, ale może tak się zdarzyć, że nie wystarczy dla 

wszystkich miejsc, wtedy gmina ponosi 75% kosztów, ogłasza się konkurs dla niepublicznego 

przedszkola, na konkretną ilość miejsc i godzin.  

 

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał, czy rodzice płacą za pobyt w czasie, 

kiedy przedszkola są zamknięte w związku z pandemią. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że rodzice nie ponoszą opłat, ponieważ nie ma 

pobytu dzieci, natomiast w przedszkolach niepublicznych opłaty pobierane są cały czas. 

 

Przewodniczący Mariusz Rosiński zapytał czy w przedszkolu w Serocku jest taka sama liczba 

miejsc czy ten oddział dodatkowo utworzony jest już uwzględniony. Przewodniczący zapytał 

ponadto czy pojawiły się jakieś odwołania od rodziców. 

 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że dotychczas było 8 oddziałów 

przedszkolnych, w tej chwili 11 oddziałów. Po wywieszeniu list dzieci niezakwalifikowanych 

było bardzo dużo telefonów, rodzicom trzeba było tłumaczyć dlaczego dziecko mieszkające 

obok przedszkola nie dostało się, niestety kryterium jest inne i już nie ma rejonizacji, są 

kryteria za które otrzymuje się punkty. 

 

5. Przedstawienie i omówienie działań w związku z procedurą tworzenia arkusza 

organizacyjnego placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021. 

 

Dyrektor Alicja Melion wyjaśniła, że zgodnie z przepisami Prawa oświatowego (art. 110) 

arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, 



uwzględniając w szczególności przepisy o ramowych planach nauczania oraz szczegółowej 

organizacji szkół i przedszkoli  - następnie przekazuje projekt arkusza do zaopiniowania 

zakładowym organizacjom związkowym. Dyrektor szkoły / przedszkola przekazuje projekt 

arkusza (zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe) – organowi prowadzącemu. 

Organ prowadzący przesyła Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty arkusze szkół i przedszkoli 

do zaopiniowania w części dotyczącej planów nauczania, zatrudnienia nauczycieli zgodnie z 

wymaganymi kwalifikacjami, przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy, 

ogólnej liczby godzin pomocy psychologiczno – pedagogicznej, oraz zgodności planowanej 

organizacji szkół i przedszkoli z innymi przepisami prawa oświatowego.  Opinia Kuratora 

Oświaty stwierdza: zgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub niezgodność z 

obowiązującymi przepisami prawa, ze wskazaniem nieprawidłowości. Aktualnie jesteśmy na 

etapie przesyłania projektów arkuszy organizacyjnych szkół do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. Projekty arkuszy zostały przygotowane z uwzględnieniem ww. przepisów. Organ 

prowadzący zatwierdza arkusze do 29 maja 2020r.       

 

Przewodniczący Mariusz Rosiński, jeśli chodzi o procedurę tworzenia arkusza, powiedział, że 

to trudno powiedzieć co będzie w sierpniu, wszystko może się pozmieniać.  Przewodniczący 

zapytał czy ze względów oszczędnościowych są ograniczone jakieś zajęcia czy godziny w 

stosunku do lat poprzednich. 

 

Dyrektor Alicja Melion wyjaśniła, że mogłyby być ograniczane godziny w sytuacjach, kiedy 

nie ma określonego, ile godzin musi być, np. świetlica- powiedziane jest, że liczba dzieci nie 

może przekroczyć 25 dzieci, ale nikt nie powiedział, ile godzin tygodniowo ma być otwarta. 

Pani Dyrektor poinformowała jednak, że w gminie nie będą wprowadzane żadne 

ograniczenia, wszystko jest zgodne ze standardami, jeśli chodzi o godziny przedmiotowe to są 

to ramowe godziny nauczania dla danego oddziału. Jeśli chodzi o godziny opiekuńcze to nie 

zostały wprowadzone ograniczenia, ale czas pokaże i wszystko zależy od tego jak będzie 

rzeczywistość od września wyglądała.  

 

6. Zapoznanie się z podjętymi działaniami w dziedzinie kultury i sportu oraz informacji 

związanymi z zaplanowanymi pierwotnie na okres epidemii imprezami kulturalnymi i 

sportowymi. 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik przedstawiła działania Centrum Kultury i Czytelnictwa w 

Serocku ze względu na COVID-19. Od dnia 12 marca br. zawieszone zostały wszelkie 

działania prowadzone w CKiCZ zgodnie z zaleceniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Piotra Glińskiego, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 

SARS-COV-2.  Zawieszenie działalności dotyczy zarówno działań w bibliotekach jak i 

centrum kultury i trwa do odwołania. 

 
Odwołane wydarzenia artystyczne: 

- 14-15.03 / Preisner Music Festiwal  

- 16.03 /Prelekcja Sławomira Jakubczaka w 50. rocznicę śmierci dramaturga Jerzego 

Szaniawskiego 

- 19.03 / Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” 

-27-29.03 / XIX Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej 

- 29.03 / Kino Otwarte z projekcją filmu „Fuga” 

- 04.04 / Warsztaty palmowe, Instrumentalny Koncert Wielkanocny 

- 05.04 – Koncert pieśni paschalnych chóru Cantores Adalbertii 

-7.04 / - uroczystości związane z 80. rocznicą zbrodni katyńskich 



- 18.04 – koncert charytatywny „spełniamy marzenia” 

- 19.04 / akcja „czysta rzeka”  

25.04 / premiera teatru piosenki Elżbiety Zapendowskiej „Barometr” 

- 26.04 / Bieg z książką  

- 9.05 / Dzień Strażaka 

 - 8-15.05 / Tydzień Bibliotek 

-23.05 / Wojciechowe Świętowanie / korowód, występny dzieci i młodzieży, koncerty 

-30.05 / Gminny Dzień Dziecka 

 
Następnie Pani Renata Mulik przedstawiła działania podjęte przez Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Serocku podczas COVID-19. 

 
CKiCz wprowadziło nową formę działania (on-line) związaną z sytuacją w czasie pandemii: 

1. Zajęcia on-line - sekcja nauki gry na instrumentach: pianino (zajęcia indywidualne, 

realizowane poprzez program zoom, skype, messenger) 

 2.  Umieszczanie filmików instruktarzowych zachęcających do aktywności w domu z cyklu 

„Bądź aktywny w domowej przestrzeni - daj się  zainspirować...” (tanecznie, wokalnie, 

plastycznie...) 

           - zajęcia taneczne: Break Dance, Alexia dance Group, Taniec towarzyski, Balet 

           - zajęcia plastyczne: Pracownia Twórczości Artystycznej. 

           - zajęcia wokalne: In-Canto 

           - zajęcia teatralne: ONI, 05-140 

 3.  Zrealizowany został Gminny facebookowy Konkurs Plastyczny „Motyw 

 Wielkanocny” zakończony wystawą wyeksponowaną w gablocie przy CKiCZ. 

W konkursie internetowym wzięły udział 24 osoby. Wszystkim uczestnikom przyznano 

nagrody, które można odebrać w CKiCz po wcześniejszym kontrakcie telefonicznym.  

4. Powstały nowe cykle spotkań z czytelnikami: 

- „Historyczne podróże po Mazowszu” poprowadzone przez pracownika biblioteki Pana 

Zdzisława Lewandowskiego 

- „Wtorkowe poranki z bajką” – poczytanki pracowników biblioteki CKiCz w Serocku.  

5. Ogłoszony został facebookowy konkurs „Bukiet dla Mamy” dla mieszkańców MiG Serock. 

 
Jeśli chodzi o imprezy sportowe informacji udzielił z-ca burmistrza Marek Bąbolski, 

powiedział, że sytuacja w sporcie jest analogiczna jak w Centrum Kultury, triathlon i bieg, 

który miał się odbyć z okazji święta Wojciechowego zostały przełożone na wrzesień i 

październik, a do końca kwietnia zbierane są zapisy osób, które się wycofują, na dzień 

dzisiejszy z biegu wycofało 10 osób, a z triathlonu 63 osoby. Co do pozostałych sekcji to z 

dniem 12 marca zostały one zawieszone i jednocześnie zostały zawieszone wpłaty za sekcje. 

Trenerzy są w gotowości, ci którzy mają wynagrodzenie ryczałtowe mają obniżone 

wynagrodzenie o 50% na podstawie porozumienia, natomiast ci, którzy są na stawce 

godzinowej czy na zlecenie nie dostają wynagrodzenia. Jest plan, aby udostępniać filmiki 

promujące sport, takie jak filmiki dla piłkarzy, które się już pojawiły. 

 

Przewodniczący Sławomir Czerwiński zapytał, jak wyglądają opłaty za zajęcia on-line. 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik wyjaśniła, że jeśli chodzi o indywidualne lekcje prowadzone 

przez instruktorów naukę gry na pianinie to są utrzymane te same stawki, natomiast lekcje są 

wydłużone. Jeśli chodzi o opłaty za lekcję tańca nie są uiszczane, a nawet zwracane są opłaty, 

jeśli ktoś zapłacił z góry. 



Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał w jakiej formie byli zatrudnieni instruktorzy 

w Centrum Kultury oraz czy te umowy były kontynuowane. 

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik wyjaśniła, że okres marcowy został rozliczony zgodnie z 

procedurami, czyli zostały wypłacone pieniądze na podstawie rachunków lub umów 

cywilnoprawnych.    

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał czy Święto Darów Ziemi odbędzie się w 

pierwotnym terminie   

 

Dyrektor CKiCz Renata Mulik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma zmian i wszystko 

odbędzie się tak jak było planowane. 

 

7. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o przetarg na dokumentację dotyczącą 

przebudowy ul. Kuligowskiego.  

 

Z-ca burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że przetarg został unieważniony, ponieważ 

wartość oferty najtańszej przekraczała środki, które były zaplanowane w budżecie. Na dzień 

dzisiejszy wstrzymane są działania, aby rozeznać się w sytuacji, ale też porównywane są 

przetargi z zeszłego roku - w porównaniu -w tym roku jest kilkanaście ofert więcej na 

inwestycję, dlatego przesunięcie terminu nie spowoduje, że inwestycja będzie zagrożona a 

nawet może okazać się tańsza.     

 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie Komisji 

Kultury, Oświaty i Sportu. 

 

  

              Przewodniczący 

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu 

 

                    Sławomir Czerwiński 

  

 

Przygotowała: Paulina Kopeć 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


