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Protokół Nr 3/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 12 marca 2015 r. 
 
 
 Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej 
Agnieszki Łątki, w godzinach od 1600 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz 
dyrektorzy odwiedzanych placówek, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Wizyta w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku przy                       
ul. Majowej 17/19. 

2. Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 

3. Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na IV sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
5. Przedstawienie pism, które wpłynęły do Komisji.  
6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.  
7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku Pani 
Katarzyna Nosowska przedstawiła specyfikę pracy Poradni. Poinformowała, że jest to 
publiczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. Rocznie 
korzysta z niej blisko 4 tysiące dzieci w wieku 0-18 lat oraz starsze uczące się. Teren 
działania placówki obejmuje cały powiat otwocki. Jest to jedyna taka placówka na jego 
obszarze. 
PPPP zajmuje się 

1) diagnozą: 
− odchyleń i zaburzeń rozwojowych u dzieci, 
− funkcjonowania dydaktycznego dzieci i młodzieży, 
− zaburzeń mowy dzieci i młodzieży, 
− zaburzeń w zachowaniu i trudności wychowawczych, 
− predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu, 
− dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych; 
2) terapią: 
− psychologiczną dla młodzieży, 
− rodzinną, 
− logopedyczną w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi                                

i młodzieżą, 
− pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce pisania i czytania, 
− pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki; 
3) doradztwem w zakresie: 
− porad i wskazówek nauczycielom, rodzicom, młodzieży i dzieciom, 
− pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu 

kariery; 
4) profilaktyk ą, w tym: 
− popularyzowaniem wiedzy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej,  
− prowadzeniem różnych form pracy z grupą metodami warsztatowymi; 
5) opiniowaniem, w tym: 
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− wydawaniem opinii w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej                         
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, 

− wydawaniem opinii w sprawie przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego, 
− opiniowaniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami 

wychowawczymi, 
− opiniowaniem dzieci i młodzieży z  odchyleniami rozwojowymi, 
− opiniowaniem dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów,                                         

u których stwierdzono deficyty rozwojowe, 
− opiniowaniem w sprawach zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki; 
6) orzecznictwem: 
− do kształcenia specjalnego, 
− o potrzebie nauczania indywidualnego, 
− o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

Pani Dyrektor poinformowała, że jest duże zapotrzebowanie na wczesną pomoc 
psychologiczną u małych dzieci. Powiedziała również, że warunki lokalowe nie pozwalają na 
zwiększenie kadry Poradni. Natomiast jeden etat w sekretariacie jest niewystarczający, 
ponieważ Placówka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1800,                           
a w piątek 800-1700. Dodała, że ww. sprawę będzie musiała rozwiązać, ponieważ jest 
zapotrzebowanie, także ze strony rodziców, aby sekretariat był czynny w godzinach pracy 
Poradni. Jeśli chodzi o tegoroczne inwestycje, to w budżecie Powiatu na rok 2015, w planie 
wydatków majątkowych, zostały zabezpieczone stosowne środki na realizację następujących 
zadań tj.: montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz budowę zjazdu z drogi 
powiatowej na teren Poradni. Powinny one zostać wykonane do końca sierpnia br.                             
Pani Dyrektor zgłosiła, że dość dużą uciążliwość stanowi brak parkingu. Rada Powiatu 
zatwierdziła w budżecie zjazd z ulicy (zakupiona zostanie również brama), natomiast nie 
zostały zabezpieczone środki na utwardzenie miejsc postojowych i zjazd od bramy, po stronie 
już parkingu.  
 Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, że we wrześniu br. zostanie złożony 
wniosek do budżetu Powiatu na rok 2016 o wybudowanie parkingu na terenie PPPP.  
 
Ad. 2 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku Pani Eliza Trzcińska-Przybysz zapoznała członków Komisji                       
z Ośrodkiem. Poinformowała o funkcjonowaniu Placówki, jak również organizacji                                      
i charakterze samej pracy z wychowankami. Powiedziała, że w Ośrodku uczą się dzieci                      
z obniżoną sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym                                  
i głębokim oraz niepełnosprawnością sprzężoną. W ramach Ośrodka działają: przedszkole, 
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa i przysposabiająca do pracy oraz internat. 
W Placówce mogą przebywać dzieci z terenu całego powiatu otwockiego, ale pod  
warunkiem, że mają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie                        
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko umieszczane jest w klasach adekwatnie do 
stopnia deficytu. Wychowankowie realizują tę samą podstawę programową, co w szkołach 
masowych, ale na tyle, na ile jest to możliwe. Jedynie w przypadku małych dzieci, nie 
objętych obowiązkiem szkolnym wymagana jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju. W Ośrodku działają różnego rodzaju koła zainteresowań np. teatralne, plastyczne, 
sportowe, taneczne. Dyrektor poinformowała, że w przedszkolu i czterech szkołach jest 246 
dzieci, w tym na wczesnym wspomaganiu – 78. Z internatu korzysta 64 dzieci, natomiast ze 
świetlicy ponad setka. Jeżeli chodzi o kadrę Ośrodka, to łącznie z obsługą i administracją jest 
105 pracowników.  
Na zakończenie spotkania, Pani Dyrektor wręczyła członkom Komisji zaproszenia na koncert 
charytatywny „Nauczyciele dzieciom”, który odbędzie się 21 marca br. w PMDK.   
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Ad. 3 
Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku została przełożona na następne posiedzenie 
Komisji.  

 
Ad. 4 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał celem 
zaopiniowania: 
 

1) w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 
Poniatowskiego 10 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopin iowała ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 8 osób, 1 osoba nie głosowała.  
 

2) w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5                            
w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopin iowała ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby. 
 
Ad. 5 
 Przewodnicząca Agnieszka Łątka przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do wiadomości 
Komisji: 
 

1) pismo z dnia 12.01.2015 r. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 
w Józefowie o pomoc i wsparcie dla Ośrodka, w związku z obecnie trudną sytuacją 
MOW-ów w całym kraju; 
 

2) list otwarty dyrektorów placówek oświatowych z dnia 12.02.2015 r. dot. pilnej 
potrzeby powstania młodzieżowego ośrodka socjoterapii z klasami gimnazjalnymi na 
terenie powiatu otwockiego, w związku z likwidacją MOW w Józefowie; 

 
3) pismo z dnia 02.03.2015 r. Fundacji Konstruktywnego Rozwoju dot. wprowadzenia 

programu naprawczego polegającego m.in. na przekształceniu MOW w Józefowie                  
w Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży z trudnościami psychospołecznymi 
wynikającymi z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
prowadzonego przez Fundację. 
 

Ad. 6 
 Protokoły Nr 1-2/15 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte przy jednym 
głosie „wstrzymującym”, w obecności 9 członków Komisji.  
 
Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Agnieszka Łątka 
 


