Protok6i nr 112016
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 26 stycznia 2016r.
Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtekposiedzenia o go&. 15.00.

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Kultury, OSwiat i Sportu Mariusz
Rosinski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni:
Agnieszka Oktaba i Artur Borkowski; lista obecnoici- zalqcznik nr I), co stanowi quorum,
przy kt6rym Komisja moie obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli rowniei
zaproszeni goScie (lista obecnosci- zalqcznik nr 2).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosinski
Zaproponowal nastqpujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Omowienie planow dotyczqcych wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych w roku
2016:
- propozycje poszczeg6lnych placowek,
- stopien uwzglednienia wnioskow komisji z roku poprzedniego,
2. Zapoznanie ze stanem przygotowah do obchodow 600- lecia Serocka.
3. Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2016.
4. Przyjecie protokolu z Komisji z dnia 2 grudnia 20 1%.
5. Sprawy r6kne.

Do zaproponowanego porzqdku posiedzenia nie zgloszono zadnych uwag. Porzqdek zostd
przyjety bez uwag.
(Nu posiedzenie Komisji przybyta radna Agnieszka Oktaba).

1.
Om6wienie plan6w dotyczqcych wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych w roku 2016
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosinski
Przedstawil wnioski sforrnulowane przez Komisje Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 9 lutego
20 15r. dotyczqce organizacji ferii zimowych w 20 16r. (zalqcznik nr 3).
Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Znakomita czeSk wnioskow z 2015r. zostala uwzgledniona w organizacji tegorocznych ferii.
Odbylo siq spotkanie z przedstawicielami wszystkich jednostek odpowiedzialnych za
organizacje ferii zimowych. Rozmawialem rbwniei z Dyrektorem Centrum Integracji Terapii
i Wychowania KKWR w Serocku w sprawie calodziennej opieki nad dziekmi. Pani Dyrektor
jest zainteresowana organizacje tego rodzaju pobytu dzieci w czasie ferii. Zajqcia sq planowane
w godzinach 9-17 i bqdq prowadzone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na stronie internetowej
Urzqdu znajdujq sie szczegolowe informacje oraz plan zajqk.
Przy tworzeniu oferty zajek feryjnych wzieliSmy pod uwage wnioski zgloszone podczas
posiedzenia Komisji i w pienvszej kolejnoSci swoje oferty przygotowaly Centrum Kultury
i Czytelnictwa oraz OSrodek Sportu i Rekreacji. Swoje propozycje przekazaly do
poszczegolnych szkol, kt6re na tej podstawie tworzyly wlasne propozycje zajek na ferie.
Uwaiam, ze przygotowana w tyrn roku oferta zajeC podczas ferii jest bogata.

Informacja na temat oferty zajqk feryjnych znajduje siq na stronie internetowej Urzqdu oraz
poszczeg6lnych szk61."

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Szkoly przygotowujq dla dzieci na ferie programy oraz formy wyjazdowe. Od 3 1 stycvlia do
7 lutego grupa uczni6w szkoly podstawowej i gimnazjum bqdzie przebywala na zimowisku
w Dzierzoniowie. Jest to 40 uczni6w lqcnie ze szkoly podstawowej i gimnazjum pod opiekq
4 opiekun6w. Celem wyjazdu jest nauka jazdy na nartach w G6rach Sowich. Opr6cz tego
uczniowie bqdq zwiedzali ciekawe miejsca w okolicach Dolnego slqska. Zaproponowano
rbwniez wiele form rekreacyjnych, jak kqgle, lodowisko, kino, jak r6wniez spotkanie
z wladzami Dzierioniowa. Wyjazd jest organizowany wsp6lnie z OSrodkiem Sportu
i Rekreacji. W piqtek odbylo siq spotkanie z rodzicami.
Ponadto szkoly bqdq proponowaly w okresie ferii zimowych r o b e formy spedzenia czasu pod
opiekq nauczycieli. Koncentrujemy siq przede wszystkim na formach wyjazdowych. K&da
szkola ma sw6j odrqbny program, kt6ry odpowiada na potrzeby tego Srodowiska i moiliwoSci
szkoly. Koncentrujq siq przede wszystkim na formach wyjazdowych, sq to r6ine miejsca, m.in.
kino, lodowisko, basen, Centrum Nauki Kopernik, oceanarium. Niekt6rzy wyszukiwali
r6inego rodzaju ciekawostki, m.in. wyjazdy do park6w krajobrazowych, do Telewizji Polskiej.
MySlq, ze pokazuje to, ze nauczyciele starali siq, aby byly to formy wyszukane, nie codzienne
na okres ferii.
Skoncentrowaliimysiq rowniei na propozycjach w miejscu zarnieszkania, ale organizowanych
szerzej z pomocq Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz OSrodka Sportu i Rekreacji, main.
spektakle, promocje film6w. PoszliSmy w tym kierunku, aby byl-y to dla ucznia oferty
bezplatne. Dyrektor OSiR zaproponowal wsp6lne rozgrywki turniejowe, na kt6re przyjadq
Srodowiska szkolne.
Planujemy, ze atrakcje proponowane przez szkoly bqdq w godzinach od 9 do 13. Bywajq takie
placbwki, w ktdrych programy zaczynajq siq od godz. 8, poniewai rodzice bqdq chcieli
wczeiniej przyprowadzik dziecko do szkoly i bqdq konczyly siq z chwilq, kiedy dziecko bqdzie
moglo by6 odebrane przez rodzica.
W kaidej szkole jest powolany koordynator ds. ferii. Jego rolq jest nadz6r nad programem
i organizacjq wyjazd6w. JeSli chodzi o kwestie dowozenia i zabierania uculi6w, kt6rzy nie
mieszkajq w pobliiu szkoly, um6wiliSmy siq z dyrektorami, idqc za Pahstwa giosem, ze
bqdziemy dojezdzali do miejscowoici, z kt6rych uczniowie chcq uczestniczyk w danym
przedsiqwziqciu.
JeSli chodzi o szkdq w Woli Kielpinskiej, analizowaliimy kwestiq, kt6rq Pahstwo
podnosiliScie, czy nie organizowak programu feryjnego przez okres dw6ch tygodni. Po glqbszej
analizie i wypowiedzi Srodowiska szkolnego Woli Kielpinskiej stwierdzono, ze dzieci na co
dzien dojezdiajq do szkoly, wstajq bardzo rano, wiqc dla nich jeden tydzien ferii jest tez
potrzeby do odpoczynku. Dobra oferta programowa skoncentrowana w jednym tygodniu
zaspakaja ich oczekiwania, stqd poszliimy za glosem i rozpoznaniem Srodowiska Woli
Kielpinskiej i zdecydowaliSmy siq na to, ze bqdq to zajqcia feryjne zorganizowane w jeden
tydzien, ale z zapewnieniem dowozenia do placbwki. Jest to specyficzna plac6wka z bardzo
rozleglym rejonem szkolnym, wiqc zorganizowanie tam programu bez mokliwoSci dowozenia
r6wndoby siq z bardzo nielicznym udzialem uczni6w w tym pmedsiqwziqciu.
Program i propozycje sq dostqpne na stronie internetowej, wskazany jest kontakt ze szkolq,
wskazany jest koordynator programu feryjnego, zeby zainteresowany rodzic m6gl ewentualnie
zapisak dziecko i uzyskak szczeg6lowe informacje. (zalqcznik nr 4)."

Dyrektor OSiR Maciej Golawski
,,Dzialania sq wsp6lne i uzgodnione ze szkolami. Odbyly siq spotkania z dyrektorami szk6l
i zostako to przyjqte przez dyrektor6w. JeSli chodzi o program zajqk ferii organizowany przez
OSiR, zostal on podzielony na 3 aspekty:
1. udostqpniamy wszystkie obiekty OSiR, kt6re sq dostqpne. Myilq, i e patrzqc na aurq,
bardziej bqdzie wykorzystywane boisko ze sztucznq nawierzchniq niz gorka
saneczkowa. Sklanialiimy siq do kwestii organizacji lodowiska na plaiy. Jednak ze
wzglqdu na aurq, bqdzie na pewno tygodniowe op6inienie.
2. instruktorzy, kt6rych zadaniem jest animowaC i organizowak turnieje. Organizacja tych
zajqC w uzgodnieniu ze szkolami zapewni doskondq frekwencjq, koedukacjq mlodzieiy
ze wszystkich szkol oraz da moiliwoSC stworzenie turniejow dla najmlodszych- bqdq to
turnieje gier ruchowych (klasy I- 111). Dla uczni6w klas IV-VI oraz uczni6w gimnazjow
moiemy zaproponowaC konkretne dyscypliny- koszyk6wkq, siatk6wkq i alternatywnie,
zupelnie oddzielnie pilkq noinq. Chcemy zorganizowab 4 turnieje w okresie ferii
zimowych.
3. moiliwoik korzystania z tzw. duiego sportu. Organizujemy transport, zapewniamy
opiekq i wszelkie formalnoici z w i p m e z udzialem w 3 meczach, kt6re odbqdq siq
w Warszawie (mecz Plus Ligi Mqzczyzn w pilce siatkowej AZS Politechnika
Warszawska- ZAKSA Kqdzierzyn Koile) oraz w Legionowie (mecz Orlen Ligi Kobiet
w pilce siatkowej: SK Bank Legionovia Legionowo- Chemik Police oraz mecz PGNiG
Superligi w pilce rqcznej mqzczyzn: KPR Legionowo- Pogon Szczecin). Jest to oferta
skierowana do wszystkich.
Caly czas mamy do dyspozycji salkq klubowq OSiR. W czasie niepogody sluiy ona do
organizacji gier, zabaw klubowych, np. Dart, pilkarzyki, moiliwoSC wsp6lnego oglqdania
meczu. Szczegolowy program znajduje siq na stronie internetowej, zostal tez rozeslany do
wszystkich szk61." (zdqcznik nr 5).

Dyrektor CKiCz Tomasz Gqsikowski
,,Jednym z wainych elementow planowania ferii zimowych byly wsp6lne spotkania
przedstawicieli wszystkich jednostek zajmujqcych siq organizacjq ferii. Sami mieliimy na ten
temat podobne zdanie jak Pahstwo, aby to skoordynowak, aby starak siq nie powielaC w tym
samym czasie albo podobnych zajqb albo nie organizowak w tym samy czasie bardziej
atrakcyjnych zajqk. Myilq, i e to siq uddo. Mamy pewnq publicznoik, kt6ra jui zadeklarowala,
ze przychodzi na film czy przedstawienie teatralne. Jest to grupa doik spora, ale nie wypelni
sali. Myilq, i e chqtnych bqdzie sporo.
Staraliimy siq po organizacji ferii w ubieglym roku, rozmawiak z rodzicami. Zebraliimy
wszystkie za i przeciw i wiedzieliimy, ze trzeba zorganizowak spektakle z teatrem lalkowym
dla malego widza, trzeba przygotowak grupq zajqk plastycznych dla dzieci do 10 roku @cia
i od 10 roku iycia wzwyz. Wprowadziliimy nowoik- seanse filmowe, sq to bardzo atrakcyjne
filmy dla dzieci i mlodziezy. Pojawilo siq spotkanie teatralne, pojawily siq zajqcia plastyczne.
W tym roku mamy wyjqtkowq osobq- p. Magdq Jasny, kt6ra jest autorkq ilustracji do ksiqkek
dla dzieci oraz osobq, kt6ra robila rnnostwo ilustracji w programach telewizyjnych dla dzieci.
Zajqcia bqdq siq odbywak od poniedzialku do piqtku. Planujemy zorganizowak wyjazd do
Manufaktury Cukierkdw w Warszawie oraz do Centrum Nauki Kopernik, kt6re cieszy siq
ciqglym zainteresowaniem. Na zakonczenie ferii planujemy przygotowak spektakl teatralny dla
doroslych w ramach Wieczoru w Teatrze." (zalqcznik nr 6).

Kierownik Zespolu Gminnych Swietlic ~odowiskowychw Serocku Janina Orzepowska
,,Grninny Zesp61 ~wietlic~rodowiskow~ch
jak zwykle przystosowuje sw6j program do
pomyslow zglaszanych przez dzieci. Propozycje dzieci konsultujemy z rodzicami.
Oferta zajqC to typowy program wyjazdowy. Kaidego dnia spotykamy siq w swoich
placowkach- w Wierzbicy, w Jadwisinie i w Woli Kielpinskiej. Czas ferii dostosowaliSmy
troche do czasu organizacji zajq6 feryjnych w Woli Kielpinskiej, poniewai duia czqS6 dzieci
jest z tego grodowiska szkolnego. Wdwczas mamy zapewnione dowozenie dzieci do szkoly.
Rodzice m u s q jednak odebra6 dzieci z poszczeg6lnych plac6wek Swietlicowych. Zajqcia
odbywajq sie od godz. 8 do 17." (zalqcnik nr 7).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosihski
,,Cieszq siq, i e wiqkszoSC wniosk6w Komisji zostala uwzglqdniona. Czy wsp6lny transport dla
wszystkich plac6wek zostal uwzglqdniony?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Wsp6lny transport nie zostal uwzglqdniony, poniewaz logistycznie byloby to bardzo trudne.
Przewoinicy sq rozeznani w rynku i w czasie ferii nie chcq jeidzi6 po stawce dowozeniowej.
Na okres ferii przedstawiajq nam inne oferty i tylko dobra wsp6lpraca niekt6rych placowek
z przewoinikami sprawia, ze zaproponujq ofertq jak dowozenie. Natomiast wygenerowanie tak
wielu autobusow w jednym czasie byloby niezwykle trudne, poniewai przewoinik nie
dysponuje takq flow, aby podstawik autokar do kaidej szkoly. W ramach wsp6lpracy
z przewoinikami korzystamy z tych autobus6w. W tym roku by6 moze uda nam siq realizowak
rnniej dlugich przejazd6w, poniewai bqdziemy korzystali z propozycji dostqpnych w Serocku.
Wyjazdy np. do Warszawy czy do Legionowa bqdq organizowane przez przewoinik6w,
z kt6rymi szkoly majq dobre kontakty bqdi realizowali dowozenie w latach poprzednich."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Zespol Gminnych ~wietlic~rodowiskowychorganizuje ferie w okresie 1 tygodnia, szkola
w Woli Kielpinskiej r6wniez w 1 tygodniu. Czy byla rozwaiana mozliwo~6zorganizowania
ferii w okresie dwoch tygodni- tj. w jednym tygodniu Zesp61 Gminnych Swietlic
~rodowiskowych a w drugim tygodniu szkola? Na pewno bylyby problem zwipany
z transportem, poniewai bylyby wiqksze koszty dowoienia, ale wtedy dzieci, kt6re chcialyby
wziqC udzial w zajqciach feryjnych, mialyby mozliwoSC skorzystania z tych zajq6 przez okres
dw6ch tygodni."
Kierownik Zespolu Gminnych Swietlic ~rodowiskow~ch
w Serocku Janina Orzepowska
,,Bylo robione rozeznanie, pytalismy r6wniez rodzic6w. We wrzeSniu i w listopadzie na
spotkaniach z rodzicami byly zapytania ze strony rodzic6w czy zajqcia bqdq organizowane
w pienvszym tygodniu ferii, poniewaj rodzice musq wczeiniej zaplanowa6 urlopy. W naszym
przypadku sq to propozycje rodzicow. W zajqciach Swietlicowych w czasie ferii uczestnicq
rowniei dzieci, kt6re nie sq w Swietlicy przez caly rok."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,MySlq, i e aspekt dowoienia jest tutaj kluczowy. Na czas pierwszego tygodnia ferii
mchamiamy w Woli Kielpiiiskiej dwa autokary. Kaidy dzien to duze koszty. Jest to kwota
60024, kt6re placimy codziennie za dowozenie w okresie ferii. Zdublowanie tego na kolejny
tydzieri, to ogromne koszty."

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Mam pytanie dotycqce wniosku, aby ofertq ferii oglosiC w jednym terminie. Wniosek ten nie
zostal uwzglqdniony. Oferta zajqC ferii nie zostda ogloszona w jednym terminie."
Zastgpca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Oferta zajqC feryjnych zostala ogloszona w jednym czasie. Dyrektorzy OSiR i CKiCz
wczeiniej przekazali informacjq i zostala ona wczeiniej zamieszczona na stronie internetowej.
Zaiozenie bylo takie, aby oferta pojawila siq na stronie w piqtek 22 stycnia."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Czy stawki dla nauczycieli za prowadzenie zajeC w okresie ferii ulegly mianie?"
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W porozurnieniu z dyrektorami szk6l okreililiSmy stawki w nastepujqcej wysokoici: za
odplatnoib za opiekq na zajqciach- 3 1zl brutto za godzinq oraz za prowadzenie zajqC stawka
wyniesie 3421 brutto za godzine."
Przewodniczqcy Komisji Marillsz Rosiriski
,,Jakie sq stawki dla instruktorow prowadzqcych zajqcia w czasie ferii w OSrodku Sportu
i Rekreacji?"
Dyrektor OSiR Maciej Golawski
,,Stawki sq wiqksze niz w ubieglym roku. Nastqpil wzrost stawki godzinowej o okolo 15%."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosipiski
,,Jak ksztaltujq siq stawki godzinowe za prowadzenie zajqC w Centrum Kultury i Czytelnictwa?"
Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski
,,Stawki zostaly na tym samym poziomie."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Jakie srodki na organizacje ferii zostaly zaplanowane w budzetach poszczegolnych
jednostek?'
Kierownik Zespotu Gminnych Swietlic ~rodowiskow~ch
w Serocku Janina Orzepowska
,,W tej chwili nie mamy dokladnej kwoty."
Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski
,,Na organizacjq ,,Zimy w mieScien zostaly przeznaczone Srodki w wysokoSci 5.000~1."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melwn
,,W budzecie oiwiaty na organizacjq ferii zostala zaplanowana kwota 30.400zl."
Radny Slawomir Osiwala
,,Nie marn iadnych uwag do ofert przedstawionych przez O4rodek Sportu i Rekreacji oraz
Centrum Kultury i Czytelnictwa, poniewai zapewniajq opiekq w godzinach
przedpoludniowych. Jeili chodzi o ferie organizowane przez Gminny Zespol ~wietlic
~rodowiskowychjestem zadowolony, poniew& tak to sobie wyobraialem- od rana do godzin
popoludniowych sq organizowane zajqcia, jest zapewniona opieka, wyliczone sq koszty
organizacji ferii. Odnoinie oferty zaproponowanej przez szkoly, oferty szk6l powielajq siq.

Najbardziej zastanawia mnie czas trwania zajq6 w szkolach. Jeili dzieci skoliczq zajqcia
w szkole przed poludniem, nie zd@ na zajqcia organizowaneprzez OSrodek Sportu i Rekreacji
czy Centrum Kultury i Czytelnichva."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Dzieci spqdzaja, ferie w r 6 b y spos6b. Jest to czas wolny od szkoly. Oferta przygotowana przez
szkoly ma shiyi: temu, aby dzieci pozostajqc w czasie ferii w miejscu zamieszkania, wybi6rczo
mogly w czym.4 uczestniczy6, zgodnie z wlasnym wyborem i potrzebami. Rzadko zdarza siq,
ze dziecko chce przychodzi6 do szkoly na pobyt dluiszy nii 5- godzinny. Ono chce jeszcze
odpoczq6, ma inne wyjazdy. Dodatkowo wchodzq tu jeszcze wsp6lpracujqce instytucje
w zakresie organizacji ferii, kt6re proponuja, dluisze pobyiy. Wiemy z doswiadczenia, ze
dziecko naprawdq nie jest zainteresowane 8- godzinnym pobytem w szkole. Nie bylo w tym
roku takich sygndbw, romawialiimy z dyrektorami, czy nie bqdzie takiego wniosku od
rodzic6w dzieci szeicioletnich, ze rodzice obawiajq siq, i e one nie zostanq same w domu. Do
mnie nie dotarl zaden sygnd, zeby wydluiy6 pobyt dzieci szeicioletnich. Rolq szk61 jest
dostarczyk dodatkowych atrakcji, ale wyjazdowych."
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,Organizacja ferii bqdzie kosztowala okolo 5.000~1.Jest kwestia tego czy powstanie lodowisko
czy nie, w warunkach tzw. polowych koszt bqdzie oscylowal w okolicy 1.000zl- 1.500d.
Transport na mecze bqdzie kosztowal okolo 2.000zl."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
,,Cieszq siq, i e nastilpila koordynacja szk61 i innych jednostek odnoSnie organizacji ferii.
Uwaiam, i e dobrym pomyslem jest utworzenie lodowiska na plaiy. Cieszy rbwniez to, ze jest
corm wiqcej bezplatnych zajqC w stosunku do roku poprzedniego, ze zajqcia sq dla wszystkich
grup wiekowych. Zajqcia c d y czas sq bardzo atrakcyjne, oferta jest bogata."

Zapoznanie ze stanem przygotowan do obchoddw 600-lecia Serocka
Zasfepca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Zostal powolany zespbl roboczy, w sklad kt6rego wchodzq ja oraz dyrektorzy jednostek.
Naszym zadaniem jest zebra6 wszystkie pomysly, przeanalizowak je i stworzyk kalendarium
wydarzen zwipanych z obchodami 600-lecia. Wstqpny kalendarz imprez planujemy stworzyC
do 30 marca. Imprezy gl6wne bqda, obchodzone w 2017r. Natomiast rok 2016 jest okresem
przygotowawczym. W listopadzie br. jest planowana konferencja na temat 600-lecia nadania
praw miejskich. Bqdq zaproszone autorytety naukowe. Wyklady zaproszonych historykow
posluiq do wydania publikacji naukowej .
W 2017r. planujemy uroczyste wrqczenie decyzji o ustanowieniu patrona Sw. Wojciecha.
Chcemy wszystkie imprezy, jakie odbywaja, siq na terenie gminy, odbywaly siq pod kqtem
obchodbw 600- lecia.
W kwietniu bqdi maju 20 17r. nastqpi otwarcie Izby Pamiqci."

3.
Zapoznanie z kalendanem imprez kulturalnych i sportowych w roku 2016
Dyrektor OSiR Maciej Goiawski
,,Kalendarz imprez jest z jednej strony odzwierciedleniem tych imprez, kt6re mamy zawsze
standardowo. Sq to dwa cykle, kt6re poprzedzajq biegi a p6hiej kontynuacjq sq roinego w

rodzaju imprezy towarzyszqce. Pierwsza czqSC to kwiecier'i- maj i Wojciechowe ~ w i ~ t o w a n i e
na Sportowo oraz listopad- Swiqto Odzyskania NiepodlegloSci. Imprezy te majq jui swojq
renomq, rang?. Bqdziemy starali siq je ubogacad. W 2017r., nawiqzujqc do obchod6w 600-lecia,
i e Sportowo, byl
planujemy aby odzwierciedleniem imprezy- Wojciechowe ~ w i ~ t o w a n na
rewers lub awers medalu jako 600-lecie Serocka.
Wchodzq dwie bardzo duze imprezy:
- 2-9 lipca- Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski. Impreza jest organizowana wsp6lnie
z Powiatem Legionowskim. Zawody te bqdq stanowily jeden z cykldw Pucharu ~wiata,
poniewai bedq tez zawodnicy z zagranicy. JeSli chodzi o teren lokalizacji, bqdzie to okrqg
dzidek znajdujqcych siq przy obwodnicy i ul. Zakroczymskiej.
- 21 sierpnia- Bike Race 2016.dla rowerzyst6w terenowych.
Poza tym staramy siq kontynuowad imprezy, ktdre cieszyly siq duia, popularnoSciq w ubieglym
roku (zalqcmik nr 8)"

Przewodniczgcy Komisji Mariusz Rosin'ski
,,Czy many jest jwi teren organizacji Bike Race?"
Dyrektor OSiR Maciej Golawski
,,Na razie nic nie wiadomo. W lutym bedziemy wsp6lnie ustalali trasq.
Jest oddzielny kalendarz imprez pilkarskich i tenisa stolowego."
Dyrektor CKiCz Tomasz Ggsikowski
,,W tym roku zaplanowanych jest 57 imprez. Najwainiejsze jest, aby daC ludziom moZ;liwoSC
wyboru. MySlq, i e dla kaidej grupy mieszksuic6w majdzie siq cog ciekawego, z czego bqdq
chcieli skorzystad. Najwiqkszy problem jest z udzialem mlodzieq w imprezach
organizowanych przez CKiCz. Na razie nie znalezliSmy iadnego klucza jak do nich dotrzeC.
M6wie tu o mlodzieiy gimnazjalnej i licealnej.
Nic nie zmienia siq w harmonograrnie imprez. Dochodzq mniejsze lub grednie imprezy. Sq
wieczory z ksiqzkq, spotkania z autorarni ksieek, wieczory w teatrze blanujemy 6-7 rocmie).
JeSli chodzi o koncerty w CKiCz, zaczynarny mySled o koncertach w CKiCz, aby pojawila siq
u ludzi chqC korzystania z r6inych atrakcji Centrum Kultury i Czytelnictwa w miesiqcach
jesienno- zimowych. Imprezy plenerowe cieszq siq wiqkszym lub mniejszym
zainteresowaniem." (zalqcmik nr 9).
4.
Przyjqcie protokolu z Komisji z dnia 2 grudnia 2015 r.

Przewodniczgcy Komisji Mariusz Rosinski
,,Do treSci protokolu nie zgloszono iadnych uwag. W zwiqzku z powyzszym protok61 zostal
przyjqty."
5.

Sprawy roine
Radny Slawomir Osiwala
,,Czy jest jakiS problem zwiqzany z funkcjonowaniem klasy integracyjnej w szkole
podstawowej w Serocku?"

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Mamy od tego roku utworzony oddzid integracyjny w szkole podstawowej w Serocku.
Oddzial integracyjny ma mniejsq liczbq dzieci, sq dzieci z orzeczeniami o potrzebie
ksztalcenia specjalnego i dzieci niepelnosprawne, zatrudnia siq tam dodatkowo nauczyciela.
Oddzial integracyjny, pomimo, ze zostal tak zorganizowany, to grupa dzieci, ktbra jest w tym
oddziale wymaga szczegblnej pracy. W grudniu kolejne dziecko, jui czwarte, dostalo
orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Pojawily siq problemy, ze dwie nauczycielki
nie zawsze byly w stanie tak poprowadzic ten proces dydaktycny, aby inne dzieci czuly siq
dobrze. W Brodowisku klasy 19- osobowej, z dwoma nauczycielami, okazalo siq, ze sq tego
typu problemy wynikajqce z zaburzeli rozwojowych innych dzieci, ze nie jesteimy w stanie
zagwarantowad bezpieczenstwa i dobrej organizacji. Spotkalam siq z rodzicami w czasie wigilii
klasowej, poniewai rodzice zaczqli pisac do mnie maile, prosili o interwencjq, o wglqd
w sytuacjq. OczywiScie odbylo siq szereg rozmow z Paniq dyrektor oraz nastqpnie z rodzicami
tego dziecka., ktore bylo powodem wielu niepokojow tej grupy rodzic6w. Po okresie
przyglqdania siq pracy tej klasy, byli zaproszeni r6wniez pracownicy poradni psychologicznopedagogicznej, pedagog, psycholog szkolny i obserwowali tq klasq. Wchodzili do tej klasy
integracyjnej, aby tez zaproponowak pewne rozwiqzania. Po okresie diagnostycznym,
poglqbionych rozmbw z rodzicami. Nie jest to latwa sprawa, bo prowadzenie dziecka, kt6re ma
takie a nie inne potrzeby, musieliSmy sobie wprost o pewnych moiliwoSciach, ale
i zagroieniach powiedzie6, ze moze siq to uda6, ale wyrnaga to ogromnej determinacji z kaidej
strony-szkoly, rodzicow, organ prowadzqcy w miarq swoich moiliwoSci organizacyjnych,
zeby wspomagal tq szkolq. Podjqliimy rbwniez decyzjq o zatrudnieniu dla tego dziecka, kt6re
dostalo orzeczenie w grudniu, dodatkowo nauczyciela wspierajqcego. Dziecko to dostdo 1: 1
nauczyciela wspomagajqcego. Z moich rozmbw, jakie odbylam z dyrektorem szkoty, wynika,
ze sytuacja tego dziecka siq poprawila, jeSli chodzi o funkcjonowanie tego dziecka, kt6re
stwarzalo najwiqksze zagrozenie dla siebie i innych oraz bardzo dezorganizowalo klasq.
Natomiast mySlq, ze jest pewien niepokoj wok61 tej klasy, poniewai rodzice, ktbrzy
doSwiadczali tych sygnalow, tych sytuacji, kt6re byly w tej klasie, one zaczqly siq nasilak
w listopadzie, nie majq takiego poczucia, ze ta sytuacja na tyle siq poprawi, ze ich dzieci nie
stracq w procesie edukacyjnym, ze w takim k s d c i e ta klasa moze by6 prowadzona dalej. Pan
Burmistrz rbwniez uczestniczyl w rozrnowach z Paniq Dyrektor na temat jak zorganizowac tq
klasq. ZastanawialiSmy siq czy to dobrze, gdy w 19- osobowej klasie jest trzech nauczycieli.
Nie jest latwo dokonak teraz ruchu w tym podziale klas pienvszych. Klasy pierwsze sq cztery,
limit ustawowy w klasach pienvszych to 25 ucniow. Komu zaproponowak przeniesienie
dziecka i w ktorq stronq? UnaliSmy, ze na razie bqdzie taki sklad w oddziale integracyjnym
z dodatkowq osobq, ktora pracuje od 4 stycnia. Rozwiqzania, ktore zostaly wprowadzone
m u s q zmieniC wyobraienie o tym jak ta klasa funkcjonuje. Natomiast jeili bylaby sytuacja
bardzo trudna, szkola bqdzie wypracowywda inne rozwiqzania. Zmiana skladbw osobowych
klas w tej chwili jest bardzo trudna."
Radny Slawomir Osiwala
,,Na jakiej podstawie zostal utworzony oddzial integracyjny? Czy by1 to wniosek dyrektora
szkoly, organu prowadzqcego, potrzeb rodzicow? Czy rodzice, kt6rzy majq swoje dzieci w tej
klasie majq prawo by6 wczeSniej powiadomieni o tym, ze ich dzieci bqdq uczqszczaly do klasy
integracyjnej? Czy majq prawo wyraia6 zgodq, czy majq prawo nie wyrazi6 zgody? Jak doszlo
do tego, ze powstal oddzial integracyjny? Czy jest to zmiana organizacyjna szkoly? Czy do
a
czy uchwaly rady czy tez
tego powinna by6 podstawa prawna w postaci ~ d z e n i burmistrza
wynika to z przepisow ustawowych?
Sq m.in. takie stanowiska, ze skoro dzieci majq pewne dysfunkcje, maja orzeczenia o potrzebie
ksztalcenia specjalnego, sq do tego odpowiednio przygotowane szkoly. Natomiast jeSli szkoia

akceptuje to, i e przyjmuje w swoje szeregi ucznia z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia
specjalnego, to oznacza, ze r6wniei bierze na siebie obowiqzek takiego zorganizowania
i stworzenia warunkow, i e nie powinno dochodzid do takich konfliktow."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W 2015r. zmieniia siq ustawa o systemie oiwiaty, kt6ra dala rodzicom dzieci
niepehosprawnych prawo wyboru szkoly. Od 2015r. mamy obowiqzek przyjqC kaide dziecko
do szkoly, bo kaidy rodzic bqdzie na pocqtku probowd, zeby dziecko przebywdo w szkole
z innymi rowieinikami, w miejscu zamieszkania, gdzie wszyscy go znajq, aby to dziecko nie
bylo od razu izolowane, ze jest inne. Czqsto rodzice pr6bujq rok czy dwa lub trzy lata
a nastqpnie zmieniajq szkolq, gdzie sq rnniejsze oddzialy. Jest to lepsze dla tego dziecka, bo
ono dostaje pomoc skuteczniejszq niz w placowkach og6lnych. Rodzic ma prawo wyboru.
Organizacjapracy szkoly opiera siq na ramowych statucie i arkuszu organizacyjnym. W okresie
tworzenia arkusza organizacyjnego Pani Dyrektor zawnioskowaia, i e w zwiqzku z tym, i e
w przedszkolu jest tak duio dzieci z orzeczeniem, wskazane bqdzie utworzenie oddzialu
integracyjnego, zeby byla to klasa mniej liczebna, dodatkowo z pedagogiem specjalnym,
utworzonym dla tej grupy dzieci. W maju, zatwierdzajqc arkusz organizacyjny, organ
prowadzqcy zatwierdzil organizacjq oddzialu integracyjnego.
Organ prowadzqcy ma prawo tworzyd oddzialy integracyjne. W przedszkolu w Serocku mamy
oddzial integracyjny. Oddzialy integracyjne pewnie bqdq w szkole podstawowej nie tylko
w tym roku, ale i nastqpnym, bo skoro sq oddzialy integracyjne w przedszkolu, to te dzieci idq
do szkoly obwodowej i takie oddzialy siq tworzy. Uwaiam, ze trudno taki fakt pominqC w pracy
szkoly, i e jest oddzial integracyjny, bo chociaiby nauczyciel, kt6ry jest zatrudniony i pojawia
siq druga osoba- pedagog specjalny, to jui rodzi siq pytanie, ze jest inna organizacja. Rada
pedagogicma, opiniujqc organizacjq pracy szkoly, tez byla poinfonnowana, ze jest to oddzial
integracyjny ."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rositiski
,,Dotarly do mnie od rodzic6w te same informacje. Rodzice bardzo siq niepokojq sytuacjq, jaka
jest w tej klasie. Slyszalem o r6inych sytuacjach, jakie mialy miejsce w tej klasie. Dzieci bez
orzeczen, kt6re sq w jednej klasie z dziedmi, kt6re majq orzeczenia o potrzebie ksztalcenia
specjalnego (w tej chwili jest 4 uczni6w), bardzo duio tracq. Rodzice sq tym naprawdq
zbulwersowani. Wiem, ze byly prowadzone jakiei rozmowy. Rodzice chcieliby siq dowiedzieC
jak ta sytuacja zostanie rozwiqzana, co bqdzie zrobione, poniewai te dzieci nie majq iadnych
zajed rozwijajqcych, poniewai wszystkie godziny idq na zajqcia rewalidacyjne. Dotaria do mnie
inforrnacja od jednego z rodzicow, ze dzieci nie majq zajqC o charakterze rozwijajqcym, nie sq
w stanie skupiC siq na nauce w tych warunkach. Dotarly do mnie informacje, ze rodzice bqdq
probowali dochodziC jakichS krokow prawnych, bo uwaiajq, ze nie zostali poinfonnowani
w odpowiednim czasie o tym, i e ich dzieci bqdq chodzid do klasy integracyjnej.
Dlaczego stalo siq tak, ze tych trzech czy czterech uczniow trafilo do jednej klasy? Czy nie
byloby lepszym r o z w i ~ i e maby
, kaidy uczen trafii do oddzielnej klasy? Czy to nie bylby
mniejszy problem?
Trzeba spr6bowaC to r o z w i p k , bo ten problem bqdzie siq nawarstwial."
Zastgpca Burmistrza Jdzef ZajqE
,,Klasq integracyjnq tworzy siq, jeili w danym oddziale bqdzie od 3 do 5 ucni6w
z orzeczeniarni. Trudno, ieby w szkole zostaly stworzone trzy lub cztery klasy integracyjne,
w kt6rych bqdzie 1 uczeii z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Nikt nie wiedzial
na ile te dzieci sq zaburzone w rozwoju. Jest to trudne do przewidzenia. By6 moie rodzic Sam
dojdzie do wniosku, ze dziecko naleiy umieSciC w szkole specjalnej."

(Posiedzenie Komisji opus'cila radna Agnieszka Oktaba).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
,,Chcidbym zapyta6 o ucznia gimnazjum z zespolem Aspergera i z autyzmem. Rozporzqdzenie
z dnia 1 stycznia 20 16r. naklada obowiqzek przydzielenia nauczyciela wspomagajqcego. Uczen
ten nie ma przydzielonego nauczyciela wspomagajqcego."
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,W podqkmiu za zmianami ustawowymi ukazdo sie rozporzqdzenie, kt6re m6wi jak
organizowak nauke takim dzieciom w szkole. W tym rozporzqdzeniu jest mowa o tym, ze jezeli
w szkole jest grupa dzieci niepelnosprawnych z niepelnosprawnoSciarni sprzqzonymi,
autyzmem i zespolem Aspergera, szkola zatrudnia pedagoga specjalnego lub specjalistbw.Nie
oznacza to, ze dla kaidego dziecka jest przydzielana dodatkowa osoba. Jest mowa o tym, ze
szkola musi mie6 specjalistq z pedagogiki specjalnej.
Uczeli, o kt6rym Pan m6wi chodzil do szkoly podstawowej w Serocku przez szeS6 lat. Szkola
prowadzila to dziecko przez szeSC lat bez asystenta, chwilami tylko pojawiala siq osoba, kt6ra
mu pomagala. Dyrektor szkoly m6wila, ze uddo im siq tego chlopca bez osoby dodatkowej
doprowadzik do klasy sz6stej. W tej chwili jest on uczniem gimnazjum. Nie slyszalam od
dyrektora szkoly, ze z tyrn uczniem sq tego typu problemy. Naszym zadaniem jako oswiaty
jest usarnodzielnia6 te dzieci na tyle na ile siq da. Pani dyrektor nie zglaszala, ze sq tego typu
problemy, ze na lekcje jest potrzebna osoba wspomagajqca glbwnego nauczyciela, bo ten uczeh
powoduje takie a nie inne problemy.
W tym roku w wielu szkolach zatrudnialiSmy pedagoga specjalnego. Jezeli z Pahstwa oceny,
z programu nauczania dla tego ucznia, wyjdzie, ze s q takie spostrzeienia a podjete dzialania nie
przynoszq skutku, bqdziemy reagowa6. Na razie takich sygnal6w nie mam. Cda praca opiera
siq na indywidualnym programie dobranym do tego ucznia, organ prowadzqcy daje godziny na
tzw. rewalidacjq, na zajqcia usprawniajqce. Wszystko to musi by6 p6inej przeanalizowane, czy
idziemy w dobrym kierunku czy tez nie. Pracujemy w realiach szkoly ogblne, nie jesteSmy
specjalistarni."
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski
Stwierdzil wyczerpanie porqdku posiedzenia, podziqkowal wszystkim za udzial i zakonczyl
posiedzenie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu o godz. 17.00.
Przewodniczqcy

