
Protokbi nr 712017 
z posiedzenia Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w dniu 29 sierpnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzqdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 10.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz 
Roszski i poinformowal, ze w posiedzeniu Komisji bierze udzid 4 radnych (nieobecni radni: 
Artur Borkowski i Jaroslaw Pielach; lista obecnoSci- zalqcznik nr I), co stanowi quorum, przy 
ktdrym Komisja moze obradowab. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniez: Zastqpca 
Burrnistrza Jdzef Zajqc oraz Dyrektor Zespolu Obslugi Szk61 i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja 
Melion (lista obecnogci- zaiqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiriski 
Przedstawil nastqpujqcy poriqdek posiedzenia: 

1. Zapoznanie z wynikarni egzaminbw w szkolach gimnazjalnych w gminie Miasto 
i Gmina Serock. 

2. Poprawa wyposakenia w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
w szkolach na terenie gminy Miasto i Gmina Serock (lqcza szerokopasmowe, 
nowoczesny sprzqt komputerowy)- por6wnanie do stanu z sierpnia 201 6r. 

3.  Przedstawienie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 201 71201 8 wraz 
z komentarzem Dyrektora ZOSiP. 

4. Przyjqcie protokoldw z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.2017r. i 21.06.2017r. 
5. Sprawy rdine. 
6. Objazd plac6wek ~Swiatowych z terenu gminy Miasto i Gmina Serock pod kqtem 

przygotowania do rozpoczqcia roku szkolnego 20 1 7/20 1 8. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono iadnych uwag. Porqdek 
zostal przyjqty bez uwag. 

1. 
Zapoznanie z wynikami egzaminbw w szkolach gimnazjalnych w gminie Miasto i Gmina 
Serock 

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion 
,,W szkolach podstawowych nie ma na razie sprawdzianu, jeszcze nie bqdzie przez rok, dopiero 
od roku szkolnego 201 812019 wracamy i klasy 6sme bqdq mialy sprawdzian. Faktycznie jest 
tak, ze gimnazja sq likwidowane poprzez wygaszenie i trochq smutno, ale trochq to 
zainteresowanie, skupienie bqdzie wygasalo w z w i e u  z tym. Niernniej sq jeszcze roczniki 
klasy girnnazjalnej, ktdre musiq by6 doprowadzone w nalezytym standardzie do konca. 
Przekazalam Pahstwu wyniki egzaminu girnnazjalnego w 2017r. (zalqcznik nr 3). Nie mokemy 
przeprowadzi6 szerokiej analizy w oparciu o wnioski dyrektorbw, dlatego Be Okrqgowa 
Komisja Egzaminacyjna dopiero przygotowala material, ale jeszcze go nie rozeslda, wiqc nie 
dysponujemy jeszcze takimi materialami opracowanymi przez specjalistbw, ktdrzy 
przygotowywali pytania egzaminacyjne, sprawdzali i na tej podstawie zbudowali wnioski. 
PozwoliliSmy sobie pokazaC w tym zestawieniu gminy oScienne, zwlaszcza gminq Nieporqt 
i Wieliszew, powiat legionowski w odniesieniu do naszych girnnazjdw. Gdy spojrzycie 
Pahstwo na te wyniki, powiemy, ze nie odbiegamy w tych wynikach znacqco od wynik6w 
pozostalych gmin, w kt6rych odbywal siq egzamin. Jedne przedmioty wypadajq lepiej w naszej 



grninie, inne w innych gminach, ale generalnie powiemy, Be nie ma tutaj jakichS d&ych 
rozbieinoSci. MySldarn sobie, ze to co r6hcuje takie gimnazja, kt6re dzialajq w oparciu 
o dzieci, kt6re zarnieszkujq w obwodzie i wszystkie musq by6 przyjqte, to chyba kaidq szkolq 
r6bicu.q cog takiego wewnqtmego, ze ma np. bardzo dobry klimat wychowawczy czy jest 
nastawiona na bardzo dobrq organizacjq pracy, zainteresowanie uczniem i wsluchanie siq 
w rodzica, Be ma np. bardzo dobrze zbudowanq tradycjq szkoly, ze atmosfera pracy jest dobra, 
8e rodzic, wysylajqc dziecko do tej szkoly, ma poczucie, ze d d  je w rqce dobrych fachowc6w. 
Wydaje siq, ze sq to takie elementy, kt6re w najwiqkszym stopniu r6inicowaly gimnazja, bo 
jeSli chodzi o wyniki, to nie sq to takie wyniki, gdzie powiedzielibyimy, ze nas r6hcujq, ie 
jedni majq 80 punk6w procentowych a drugie majq 40. Sq to r6inice nieznaczne. 
JeSli chodzi o jqzyk polski, dwa gimnazja- w Zegrzu i w Woli Kielpiriskiej osiqgnqly identyczny 
wynik- 71,8%, gimnazjum w Serocku- 69,8%. JesteSmy wiqc zbliieni do wynik6w gminy 
Nieporqt i Wieliszew, natomiast powiat legionowski zawsze bqdzie mid wyzszy wynik, tylko 
dlatego ze sq plac6wki niepubliczne. PatrzyliSmy- plac6wki niepubliczne girnnazjalne, kt6re 
wybierajq uczni6w wedhg kryteriow rekrutacyjnych. Sq to plac6wki, kt6re kierujq swojq ofertq 
dla pewnej grupy uczni6w. Majq wykszy wynik i majq w&w na Sredni wynik powiatu. 
Natomiast, gdy popatrzy siq na poszczeg6lne gimnazja, kt6re pracujq z dzieCmi z obwodu, majq 
wtedy wynik zblizony . 
Historia i wiedza o spoleczehstwie:- gimnazjum w Serocku - 62,4%, gimnazjum w Zegrzu- 
59,2%, gimnazjum w Woli Kielpinskiej-55%. 
Matematyka- gimnazjum w Serocku- 5 1,6%, gimnazjum w Zegrzu- 44,2%, gimnazjum w Woli 
Kielpihskiej- 46,2%. 
Przedmioty przyrodnicze- gimnazjum w Serocku- 52,5%, gimnazjum w Zegrzu- 54,5%, 
gimnazjum w Woli Kielpiriskiej- 5 1,7%. 
JeSli chodzi o jqzyki obce, musimy do nich podejSC z pewnym dystansem. PodaliSmy wskainik 
procentowy, zeby umieC spojrzeC na te wyniki. Okazuje siq, ze gimnazjum w Woli Kielpinskiej 
ma bardzo irnponujqcy wynik (83,2%), ale tylko dlatego, ze egzamin pisdo mniej ni8 polowa 
ucni6w (41%), bo nie musq  wszyscy. Mogli wybrad pisanie egzaminu z innych jqzykbw, co 
jest odzwierciedlone w tabeli. Natomiast w Serocku, gdzie 100% pisdo egzamin z jqzyka 
angielskiego, wynik jest troche nikszy (65,2%). W Zegrzu egzamin z jqzyka angielskiego pisalo 
85% ucznidw, co ddo wynik 70,5%. Na jqzyk angielski proszq pisad z dystansem, bo jeSLi 
wszyscy uczniowie pisali, nie byli podzieleni, powiedzielibySmy, ie jest to wiarygodny wynik 
dla nauczania jqzyka angielskiego w danej populacji. JeSli natomiast system pozwala na 
rezygnacjq z pisania sprawdzianu z jqzyka, kt6rego siq dziecko uczylo w szkole podstawowej 
i gimnazjum i wyb6r drugiego jqzyka, w niekt6rych plac6wkach tak jest, ze gros dzieci pisze 
egzamin z drugiego jqzyka obcego i ten wynik jest r6iny dla naszych girnnazj6w. 
Dyrektorzy po otrzymaniu tych materialbw z Okrqgowej Komisj i Egzaminacyjnej, sforrnuhjq 
wnioski, kt6re bqdq zawarte w informacji oiwiatowej, kt6rq Patistwu przedkladamy do kolica 
paidziernika." 

Radny Slawomir Osiwala 
,,Sq to wahe  wyniki, bo pokazujq one m.in. poziom czy urniejqtnogci danego rocznika 
w odniesieniu do zar6wno pozostalych plac6wek na terenie gminy, jak i sqsiednich gmin oraz 
do tych wskainik6w procentowych ukazujqcych poziom w skali calego kraju. Natomiast trzeba 
moim zdaniem brad pod uwagq to, ke atrnosfera jaka siq wytworzyla, szczeg6lnie pod koniec 
roku, a wiqc to cde zamieszanie w ramach reformy oiwiaty, likwidacja gimnazj6w na pewno 
nie pozostawila Sladu i w podejSciu uczni6w do samego problemu. Nie ukrywajmy, z kaidyrn 
rokiem wcale siq nie bqdq dziwil, jeSli te wskahiki bqdq jeszcze nizsze, gdyz uczniowie, talc 
mnie siq przynajmniej wydaje, podchodq do tego w taki spos6b, ze co mi grozi, i talc muszq 
skonczyC gimnazjum, i tak musq mnie promowad, a czy do szkoly Sredniej siq dostaq, to czy 


























