
Protok61 nr 1612015 
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 14 grudnia 2015r. 

Posiedzenie Komisji odbyjo siq w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 15.00 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Rosilllski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Slawomir Osiwala; lista obecnoici- zalqcznik nr l), co stanowi quorum, 
przy ktbrym Komisja moze obradowab. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goicie 
(lista obecnoici- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rositiski 
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia: 

1. Zapoznanie z zakonczeniem sprawy nauczyciela muzyki rozpatrywanej przez komisjq 
w dniu 9 paidziernika 20 1 3 roku. 

2. Informacja o stanie realizacji zadah ogwiatowych przez Miasto i Gminq Serock za 
201412015. 

3. Informacja na temat pracy i opieki pielqgniarki w szkoiach na terenie gminy. 
4. Przyjqcie protokolu z 14 posiedzenia Komisji. 
5. Sprawy r6ine. 

Nastqpnie zaproponowal zmiany do porzqdku obrad polegajqce na: 
- wprowadzeniu jako punktu 2- Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreSlenia kryteriow 
rekrutacji do klas pienvszych szkol podstawowych i gimnazjow, dla kt6rych organem 
prowadqcym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktow za kaide z tych kryteribw 
oraz dokurnentow niezbqdnych do ich potwierdzenia. 
- zmianie kolejnoici rozpatrywanych punktow: 

1. Informacja o stanie realizacji zadan oSwiatowych przez Miasto i Gminq Serock za 
201412015. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie okreilenia kryteri6w rekrutacji do klas 
pierwszych szkbl podstawowych i gimnazjow, dla ktorych organem prowadqcym jest 
gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punkt6w za kaide z tych kryteribw oraz 
dokument6w niezbqdnych do ich potwierdzenia. 

3. Informacja na temat pracy i opieki pielqgniarki w szkolach na terenie gminy. 
4. Zapoznanie z zakonczeniem sprawy nauczyciela muzyki rozpatrywanej przez komisjq 

w dniu 9 paidziernika 20 1 3 roku. 
5. Przyjqcie protokolu z 14 posiedzenia Komisji. 
6. Sprawy rbzne. 

Przewodniczqcy Komkji Mariusz Rosin'ski 
Poddal pod glosowanie zmiany wniesione do porqdku posiedzenia Komisji. 

W glosowaniu 
Zmiana porqdku zostala przyjqta przy 4 glosach za- jednogloinie. 



Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Poddal pod glosowanie porqdek posiedzenia Komisji wraz z przyjqtymi mianami. 

W glosowaniu 
Porzqdek posiedzenia Komisji zostal przyjqty przy 4 glosach za- jednogiognie. 

1. 
Informacja o stanie realizacji zadaii 06wiatowych pnez Miasto i Gmine Serock za 
201412015 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,Ustawa o systemie oSwiaty naioiyla na organ wykonawczy gminy obowiqzek, w ktorym 
wskazuje, ze marny obligatoryjnie przedstawik Pahstwu wyniki sprawdzian6w i egzaminow 
przeprowadzanych w ostatnich klasach szk6l podstawowych i gimnazj6w (zalqcznik nr 3). Od 
tego roku po raz pierwszy marny przedstawik informacjq o realizacji zadati w zakresie 
ksztalcenia uczniow niepelnosprawnych oraz informacjq o kontroli wykonywanej przez 
kuratora oswiaty. 
JeBli chodzi o zadania realizowane w ubiegtym roku wsp6lnie z dyrektorami przedszkoli, szkol, 
gimnazjow wynikajq z polityki oSwiatowej patistwa ustalonej przez Ministra Edukacji 
Narodowej na miniony rok szkolny. Zadania te przede wszystkim skupialy siq na: 

1. Wspieraniu rozwoju dziecka mlodszego w zwiqzku z obnizeniem wieku realizacji 
obowiqzku szkolnego. W zadaniach szczeg6lowych gminnych skupiliSmy siq przede 
wszystkim na rozwoju opieki Swietlicowej, aby w zwiqzku z wiqkszq iloSciq dzieci 
mlodszych dostosowaC miejsca Swietlicowe, zorganizowaC bezpieczny powr6t oraz 
maksymalnie zagospodarowak czas przebywania w Srodowisku szkolnym. 

2. Wspieranie ksztalcenia, wychowania i opieki dziecka niepelnosprawnego, 
niedostosowanego spolecnie w szkole og6lnodostqpnej. 

3. Aktywizacja szk61 do innowacj i pedagogicznych. 
4. Integracja dzialsui bibliotek szkolnych z pracq edukacyjnq szkoly. 

Wvchowanie ~nedszkolne 

Wychowanie przedszkolne realizujemy w r6inych miejscach: przedszkole oraz oddzialy 
przedszkolne zorganizowane przy szkolach podstawowych. W roku szkolnym 20 14/20 15 bylo 
szeSC oddzial6w przedszkolnych oraz trzy przedszkola. Ponadto dzieci przedszkolne realizujq 
wychowanie przedszkolne w plac6wkach niepublicznych funkcjonujqcych na terenie gminy. 
W roku szkolnym 20141201 5 na terenie gminy fimkcjonowaly 4 plac6wki niepubliczne. Dzieci 
zarnieszkale na terenie gminy korzystajq t a k e  z placbwek, kt6re sq poza terenem gminy. 
Plac6wki przedszkolne sq tak zorganizowane, i e  nie mamy problemu z tym, ze rodzice 
wnioskujq o dluiszy czas pracy przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych. Mamy to 
zorganizowane w ten sposbb, ze czas jest dostosowany do potrzeb Brodowiskowych rodzicow. 
JeSli chodzi o organizacjq calorocznq, w czasie wakacji dyiury przedszkoli sq tak 
zorganizowane, aby by@ jak najblizej miejsca zarnieszkania. W naszych przedszkolach 
uruchomione sq rbwniei zajqcia dodatkowe, kt6re sq placone z budzetu gminy. Od ubieglego 
roku wprowadzone sq zajqcia z jqzyka obcego nowozytnego jqzyka angielskiego. Odbywajq siq 
one w wymiarze dwbch zajqk na grupq. 
W ubieglym roku podejmowaliScie Pdstwo uchwalq, ktora organizuje pracq przedszkoli 
w zakresie rekrutacji do przedszkoli. Uchwala miala zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 
20 15/20 16, ale byla podejmowana w roku szkolnym 201 41201 5. Kryteria rekrutacyjne, ktore 
Pahstwo przyjqliicie sprawdzily siq w praktyce, tul. w czasie postqpowania rekrutacyjnego 


































