Protok61 nr 1112016
z posiedzenia Komisji Kultury, Oiwiaty i Sportu w dniu 29 sierpnia 2016r.
Posiedzenie Komisji odb9o sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Poczqtekposiedzenia o go&. 12.00.

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, Ogwiaty i Sportu
i poinfonnowd, ke w posiedzeniu Komisji bierze udzial 4 radnych (nieobecni radni: Artur
Borkowski i Slawomir Osiwda; lista obecnohci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy
ktbrym Komisja moze obradowak. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli takie: Zastqpca
Burmistrza J6zef Zajqc oraz Dyrektor Zespolu Obslugi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja
Melion (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz RosirSski
Przedstawil nastqpujqcy porqdek posiedzenia:
1. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 201612017 z komentarzem
dyrektora ZOSiP.
2. Poprawa wyposaienia w zakresie technologii inforrnatycnych i komputerowych
w szkolach na terenie gminy Miasto i Gmina Serock (szybkie lqcza szerokopasmowe,
nowoczesny sprzqt komputerowy)- wniosek radnego Krzysztofa Borikowskiego.
3. Zapoznanie z wynikami sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach podstawowych
i gimnazjalnych w grninie Miasto i Gmina Serock.
4. Poprawa organizacji realizacji zajq6 wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
w Serocku- petycja mieszkahc6w.
5. Przyjqcie protokol6w z posiedzeli Komisji w dniu 18.04.2016r., 18.05.2016r.,
09.06.2016r., 27.06.2016r., 19.08.2016r., 24.08.2016r.
6. Sprawy r6ine.
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Zaproponowd zmianq porqdku obrad polegajqcq na wprowadzeniu:
- w punkcie 5- Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwdq w sprawie ustalenia
regulaminu okreilajqcego wysokoik oraz szczeg6lowe warunki przyznawania dodatkow: za
wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektorych innych
skladnikbw wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkolach
prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock.
- w punkcie 6- Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalg w sprawie okreSlenia
zasad udzielania i rozmiaru znizek tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC
nauczycielom, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkolach
i zespolach prowadzonych przez Miasto i Gming Serock.

W zwiqzku z brakiem uwag do treSci porqdku obrad, porqdek zostal przyjqty.
1.
Pnedstawienie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 201612017 z komentanem
dyrektora ZOSiP
Zasepca Burmistrza Jdzef Zajqc
,,Arkusze organizacyjne szk6l sq zatwierdzane w maju. Do konca kwietnia dyrektorzy
przedstawiajq swoje propozycje na rok nastqpny. Arkusze organizacyjne to plari organizacyjny

na rok nastqpny. Czqsto ulega to zmianie z r6inych przyczyn. Arkusze organizacyjne nie sq
adekwatne do sytuacji kadrowej. Nie sq tei adekwatne do konca, poniewai tak naprawdq
3 1 sierpnia bqdi 1 wrzeSnia pokazuje stan faktyczny organizacji klas szkolnych. Zdarza siq tak,
i e rodzice zabierajq w ostatniej chwili dziecko do innego przedszkola, bqdi na teren gminy
sprowadza siq rodzina z dziekmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym."

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Arkusz organizacyjny jest tworzony przez dyrektor6w w kwietniu i zatwierdzony w maju
przez organ prowadqcy. Sluiy zabezpieczeniu pracy bqdi nie zatrudnionym nauczycielom,
dlatego ze nauczyciele sq w trzymiesiqcznym ruchu sluzbowym. Jest to taka rama, kt6ra bqdzie
pokazywala nasze moiliwoSci organizacyjne w odniesieniu do stanu zastanego. Natomiast stan
faktyczny organizacji pracy k s u u j e siq najsilniej teraz, czyli w rniesiqcu sierpniu, kiedy
jesteSmy po okresie rekrutacji. Rekrutacja do gimnazjum wyznaczona przez dyrektora konczyla
siq w lipcu. Sq w tej chwili egzaminy poprawkowe, kt6re rzutujq na stan klas. Rodzice dzieci
szeScioletnich dokonujq zmian swoich preferencji.
Postaram siq Paf~stwu przedstawik organizacje planowanq, jakq na dzien piqtkowy
przedstawiali dyrektorzy, ieby uwzglqdniak te zmiany, kt6re w trakcie wakacji zaszly
w odniesieniu do planu ramowego, kt6ry by1 przyjqty w maju.
Rok szkolny 201612017 zapowiada siq, i e uczniow gimnazjum bqdziemy rnieli na poziomie
tego roku, czyli 462 uczni6w. Natomiast uczni6w szk61 podstawowych bqdziemy mieli o 40
mniej, poniewai mieliSmy 1117 uczni6w, w roku szkolnym 2016/2017 bqdziemy mieli 10751077 uczni6w. Natomiast oddzid6w szkolnych nam nie ubywa, dlatego ze powstanq bardzo
male oddzialy klasowe. Z 33-34 grup uczniowskich bqdq powstawaly bardzo male oddzialy.
Wchodzimy wiqc w troche droiszy system ogwiaty. Koszty dla grniny sq na oddzial klasowy,
natomiast subwencjq otrzymujemy na ucznia. Rok zmiany bedzie czasem, kiedy przez ileS lat
bqdziemy mieli male oddzialy Masowe w systemie.
JeSli chodzi o charakterystyczny aspekt tego roku, wchodzimy w pierwszy etap reformy, czyli
dzieci 7-letnie sq w edukacji szkolnej, 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym, u nas
zaskutkowalo to obnizeniem liczby dzieci o 40 i bardzo malymi oddzialarni szkolnymi oraz
zmienionq organizacjq w caiym systemie, bo mieliimy Sredniq liczbq uczni6w w klasie na
poziomie 22 uczni6w, w tej chwili ona ksztahje siq jui zupehie inaczej, poniewai do klasy
pienvszej mamy:
- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie 23-24 uczni6w,
- w Szkole Podstawowej w Serocku- 33 uczni6w,
- w Zespole Szk6l w Zegrzu- 20 ucznibw,
- w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kielpinskiej- 39 uczni6w.
JeSli chodzi o klasy pierwsze gimnazjum, w miesiqcu maju zatwierdziliSmy 6 oddzial6w klas
pierwszych, ale bacqc na calq sytuacjq z naborem dzieci i na kwestie planistyczne oraz
perspektywiczne, ktbre przed nami, zdecydowalifimy siq przyjqk do Gimnazjum w Serocku 13
dzieci spoza obwodu. Spowoduje to, ke w klasach pienvszych bqdzie ponad 70 uczni6w. Po
zatwierdzeniu arkuszy zdecydowaliSmy, he bqdq 3 klasy pienvsze w Girnnazjum w Serocku.
JednoczeSnie w Gimnazjum w Serocku zmniejszyla siq 1iczebnoSC klas trzecich. Pani Dyrektor
i Srodowisko gimnazjum, bacqc na cdy proces dydaktyczny i organizacyjny, zdecydowali
zaprosik rodzicow i zaproponowak polqczenie trzech klas w dwa oddzialy. Powstaly dwa
oddzialy 26 i 27 osobowe. Wydaje siq, i e rodzice przyjqli argumenty, kt6re Pani Dyrektor
skierowala do rodzicdw, bo racje szkolne i dydaktyczne wskazywaly na to, ze nauczanie
w klasie 15-osobowej, kiedy bqdzie absencja 5 os6b, te 10 os6b bqdzie czulo, i e lekcje by6

