Protokbl nr 1412016
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 21 listopada 2016r.

Posiedzenie Komisji odbylo sig 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
Rosinski i poinformowal, i e w posiedzeniu Komisji bierze udzial 3 radnych (nieobecni radni:
Artur Borkowski, Slawomir Osiwala i Jaroslaw Pielach; lista obecno6ci- zalqcznik nr 1).
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burrnistrz Jozef Zajqc oraz Dyrektor Zespolu
Obslugi Szkol i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion (lista obecnoici- zalqcznik nr 2).
Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski
Przedstawil nastepujqcy porzqdek posiedzenia:
1. Inforrnacja o stanie realizacji zadari oSwiatowych przez Miasto i Gminq Serock za rok
szkolny 20 15/2016.
2. Plany organizacji pracy szkol na terenie Miasto i Gmina Serock w Swietle reformy
edukacji w zwiqzku z wygaszaniem gimnazjow:
- zmiany dotyczqce nauczycieli,
- zmiany dotyczqce pracownikow administracji i obslugi,
- ewentualne zmiany obwod6w szkol,
- sposoby i czas przeksztalcenia girnnazjow.
3. Przyjecie protokolu z posiedzenia Komisji w dniu 29 sierpnia 2016r.
4. Sprawy roine.
Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek
zostal przyjqty bez uwag.

1.
Informacja o stanie realizacji zadan 06wiatowych pnez Miasto i Gminq Serock za rok
szkolny 201512016
Dyrektor ZOSiP Alicja Melion
,,Jest to coroczny dokurnent, kt6ry informuje o wykonaniu zadaii ~Swiatowychza rok miniony,
czyli za rok 2015/2016.
Priorvtetowe zadania edukacyine w roku szkolnym 20 1512016:
1. Calorocme wspomaganie szkdl w celu podniesienia wynik6w nauczania i rozwoju
jakosciowego szk61 we wsp62pracy z Mazowieckim Sarnorzqdowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli oddzial w Warszawie. Wsparciem tym zostali objqci
nauczyciele przedmiot6w objqtych sprawdzianem i egzaminem oraz nauczyciele z klas
1-111.

2. Wspieranie ksztaicenia i wychowania dziecka niepeinosprawnego oraz
niedostosowanego spolecznie w szkolach i przedszkolach oraz tworzenie
odpowiedniego Srodowiska uczenia siq.
3. Aktywizacja szkol do prowadzenia innowacji pedagogicznych i unowoczeSniania bazy
szkolnej.
4. Wzmacnianie poziomu bezpieczelistwa w szkdach i przedszkolach.

W~chowanieprzedszkolne
Najistotniejszym zagadnieniem jest zapewnienie wldciwego miejsca do realizacji wychowania
przedszkolnego jak najwiqkszej grupie odbiorc6w. Nasze przedszkola pracujq w odpowiedzi
na oczekiwania rodzic6w. Czas pracy oraz oferta przedszkoli jest dostosowana do oczekiwari
Srodowiska i moi?liwoSci przedszkola. To co jest dla nas bardzo istotne w okresie zmian, jeSli
chodzi o zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, to jest spos6b w jaki mozemy
odpowiedziek na zapotrzebowania na miejsca przedszkolne. Od 20 1Or. opr6cz wlasnych miejsc
przedszkolnych, na terenie gminy funkcjonujq takie plac6wki niepubliczne. Mamy dwa
przedszkola niepubliczne- jedno w Serocku i drugie w Stasim Lesie oraz niepubliczny punkt
przedszkolny, kt6137jui zasygnalizowal, ze bqdzie konczyl dzialalnoSC. Oprbcz tego nasze
dzieci korzystajq z placdwek wychowania przedszkolnego poza terenem grniny.
Od 201%. mamy zmiany, jeSli chodzi o dzieci w obowiqzku przedszkolnym. We wrzeSniu
2015r. mieliimy 525 dzieci w wieku przedszkolnym, ale tylko dlatego, ze szeSciolatki byly
objqte obowipkiem szkolnym. JednoczeSnie czterolatki od 1 wrzeinia 2015r. otrzymaly prawo
do edukacji przedszkolnej, czyli k&dy czterolatek ma miejsce w przedszkolu. Jezeli do tego
dodamy jeszcze odroczenia dzieci szeScioletnich, kt6re pomimo obowiqzku nie poszly do
szkdy, to mielismy w wieku przedszkolnym 585 dzieci. JeSli chodzi o wlasne przedszkola,
mamy stalq liczbq miejsc- 340 miejsc w trzech przedszkolach. Natomiast na zmieniajqcq siq
sytuacjq, jeSli chodzi o liczbq dzieci w przedszkolu, bo 1 wrzeSnia 2012r. bylo ponad 700 dzieci
w wieku przedszkolnym, p6iniej przez lekkie zmiany demograficzne, a takie zrniany
systemowe, liczba dzieci zmalala o ponad 100. Od 1 wrzeSnia tego roku zn6w wzrosla, ale tu
zn6w marny mi-,
i e dzieci szeScioletnie wr6cily do obowiqzku przedszkolnego. Na te
wszystkie zmiany reagujemy liczbq miejsc w oddzialach przedszkolnych przy szkolach.
W sytuacji takiej, kiedy mamy duio dzieci, np. 1 wrzeSnia 2014r.- 664 dzieci, 4 dzieci byla
w edukacji przedszkolnej, to wtedy bylo uruchomione 150 miejsc w oddzialach
przedszkolnych. Natomiast w roku, do kt6rego siq odnosimy wystarczylo nam juz tylko 75
miejsc w oddzialach przedszkolnych przy szkolach podstawowych.
Jezeli zobaczymy na procent dzieci objqtych wychowaniem przedszkolnym, kiedy dodarny 110
miejsc- sq to dzieci, kt6re sq w wychowaniu przedszkolnym poza naszymi plac6wkami, na
terenie gminy ponad 60 miejsc w plac6wkach niepublicznych a pozostale 55 sq to miejsca
w przedszkolach poza terenem gminy. Daje to nam wskainik prawie 90% dzieci
zameldowanych, ktdre korzystajq z wychowania przedszkolnego. Jest to wskainik dotycqcy
roku, kiedy szeSciolatki poszly do szkoly. Natomiast kiedy spojrzymy na ten rok, sytuacja
wyglqda troche inaczej. Zn6w musieliSmy uruchomiC wiqcej miejsc w oddzialach
przedszkolnych przy szkolach podstawowych i ten stopien upowszechniania przedszkolnego,
pomimo Be w plac6wkach poza gminnymi mieliSmy 134 dzieci, wskainik wynosil 89%.
W nastqpnych latach, jak pokazuje sytuacja demograficzna, liczba dzieci przedszkolnych
bqdzie stopniowo malala, ale jekeli m6cirny uwagq na fakt, ze od 1 wrzeSnia 2016r.
47 szeSciolatk6w poszlo do szkoly, to z tej grupy dzieci przedszkolnych, 47 znalazlo miejsce
w szkole, czyli zmniejszylo grupq przedszkolnq, kt6rej musieliSmy zapewnik miejsca.
Natomiast w przyszlym roku, pomimo ze mamy mniej dzieci, to dzieci trzyletnie od 1 wrzeSnia
2017r. otrzymujq prawo do wychowania przedszkolnego. Mamy do66 dobry odsetek
zabezpieczenia miejsc do wychowania przedszkolnego, bazujqc na przedszkolach wlasnych,
oddzidach przedszkolnych, przedszkolach publicznych, plac6wkach poza terenem gminy.
Natomiast nowe prawa, jakie otrzymujq dzieci w wieku przedszkolnym obejmujqce calq
populacjq dzieci w wieku przedszkolnym powodujq, ke caly czas musimy analizowad
modliwoSci grniny oraz mozliwoSci pozyskiwania tych miejsc poza terenem gminy, gdyz nie
jesteSmy pewni jak zachowajq siq rodzice od wrzeSnia 2017r., kiedy dzieci trzyletnie bqdq
mi* prawo do miejsca przedszkolnego. Czy bqdq nadal posylaly dzieci do plac6wek
niepublicznych na terenie gminy czy teb bqdq wnioskowa6 o miejsce w przedszkolu

