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Protokół Nr 15/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 25 lutego 2016 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                    
w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1500 
do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w 
Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
Gastronomicznych w Otwocku Apolonia Żołądek, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 
1. Wizyta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.   
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku. 

3. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2015.  
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie obrad. 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Pani Apolonia Żołądek powiedziała kilka słów na temat Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych w Otwocku:  

− powierzchnia szkoły 6.000 m2 ,  
− zatrudnionych 102 pracowników, 
− 30 oddziałów, 
− 820 uczniów, 
− ponad 100 osób dorosłych na kursach kwalifikacyjnych w Ośrodku (w soboty                                   

i w niedziele). 
W Zespole Szkół są trzy jednostki: 

1) technikum, które kształci w zawodach: 
� technik ekonomista, 
� technik hotelarstwa, 
� technik żywienia i usług gastronomicznych, 
� kelner, 
� technik technologii żywności; 

2) zasadnicza szkoła zawodowa: 
� kucharz; 

3) ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, w ramach którego są prowadzone 
kursy kwalifikacyjne dla dorosłych: 

� technik rachunkowości, 
� kucharz, 
� florysta. 

W Zespole Szkół jest prowadzone szkolenie dla pracowników młodocianych  
z Zespołu Szkół Nr 2. 

Powiedziała, że w ramach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej prowadzone są 
innowacje pedagogiczne oraz kolejno wymieniła poszczególne z nich. Wyjaśniła m.in., że w 
kierunku technik hotelarstwa wprowadzono innowację – klasa personelu pokładowego, która 
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we współpracy z liniami lotniczymi będzie zdobywać stopnie zaawansowania, natomiast  
w techniku żywienia i usług gastronomicznych – promotor zdrowia i urody. Dodała, że  
w zawodzie technik ekonomista są klasy o profilach wojskowym oraz menager projektu. 
Pani Dyrektor stwierdziła, że są przodownikami w pozyskiwaniu środków unijnych: 

� w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz Programu Erasmus+ Szkoła miała                     
7 projektów – 507 uczniów wyjechało na staże do Włoch, na Maltę, do Hiszpanii.  

Obecnie Szkoła rozpoczęła 8 projekt. W tym roku 36 uczniów wyjedzie do Włoch, a 50 do 
Portugalii. 
Oprócz Programu Leonardo da Vinci oraz Programu Erasmus+ Szkoła miała również                               
4 projekty z kapitału ludzkiego. 
490 uczniów dokształcało się z kompetencji kluczowych. W projekcie realizowanym                               
w ubiegłym roku uczestniczyło 120 uczniów i Szkoła otrzymała dofinansowanie na 
doposażenie pracowni zawodowych. 
Duża ilość młodzieży z Zespołu Szkół bierze udział w olimpiadach i konkursach. Co roku 
Szkoła ma finalistów olimpiady hotelarskiej. Klasa wojskowa zajmuje pierwsze miejsca                                
w konkursach na Mazowszu. W spotkaniu na szczeblu centralnym szkół wojskowych z 
poszczególnych województw, a jest ich ponad 400, klasa wojskowa zdobyła pierwsze 
miejsce. 
Pani Dyrektor poinformowała, że w Szkole robi się ciasno, więc należałoby pomyśleć                                  
o rozbudowie.  
Egzaminy zawodowe są prowadzone cały rok. W tym roku Szkoła ma ponad 160 
maturzystów. 
 Pani Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, że po 
reformie szkolnictwa zawodowego, szkoły zawodowe są bardzo obciążone, ze względu na 
formułę zdobywania poszczególnych kwalifikacji w danym zawodzie (np. w zawodzie 
ekonomista są trzy kwalifikacje). Szkoła jest oceniana, jako najlepsza na Mazowszu, jeżeli 
chodzi o Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. 
 Pani Dyrektor Apolonia Żołądek poinformowała, że Szkoła w roku ubiegłym 
otrzymała „Brązową tarczę” w rankingu szkół średnich Perspektywy. 
 Pan Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że Szkoła nigdy nie miała problemu z naborem,                 
co świadczy o jej funkcjonowaniu, dostrzeganiu jej w środowisku i zarządzaniu nią. 
 Pani Dyrektor Apolonia Żołądek poinformowała, że Szkoła podpisała wiele 
porozumień o współpracy m.in. z Centrum Szkolenia Żandarmerii, Pułkiem Ochrony,                            
Policją,  Akademią Obrony Narodowej. Uczniowie odbywają praktyki w najlepszych hotelach 
i restauracjach (np. Sheraton, Holiday Inn, Mercury, Sobieski). Młodzież z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych wygrywa z młodzieżą warszawską. Po stażach krajowych 
wielu uczniów dostaje propozycje pracy, a także dodatkowo nagrody finansowe. Siedmiu 
uczniów wystartowało w projekcie organizowanym przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, dostaną roczne stypendium w kocie ok. 4.500 zł na własny rozwój. Jedna  
z uczennic jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów. 
  
 Następnie członkowie Komisji wizytowali placówkę. 
 
Ad. 2 
 Pani Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła projekt 
uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy  
ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku na XIII 
sesję Rady Powiatu. Powiedziała, że skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku 
przy ul. Filipowicza 9 wchodzi Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w 
Otwocku i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Otwocku. 
W związku z intencją Rady Powiatu co do podjęcia uchwały o likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy o systemie 
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oświaty, konieczne jest rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy  
ul. Filipowicza 9 i wskazanie nowej jednostki organizacyjnej tj. Liceum Ogólnokształcące  
Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku. 
Rada Powiatu w Otwocku w dniu 22 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę Nr 87/XI/15  
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 ze względu na 
utrzymujący się od roku 2012 brak naboru do tej szkoły. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak oznajmił, że będzie przeciwny tej uchwale twierdząc, że 
od trzech lat nie podjęto prób naboru do Szkoły. 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków – 6 głosami „za” i 1 głosie 
„przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku. 
 
Ad. 3 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z 
działalności Komisji za 2015 rok, w obecności 7 członków Komisji.  

 
Ad. 4 
 Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby na następnym posiedzeniu Komisja zajęła 
się przyjęciem kryteriów przyznawania nagród dla najlepszych maturzystów. 
 
Ad. 5 

Protokół Nr 14/16 posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie w obecności  7 członków Komisji. 

 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu do protokołu: 
1) lista obecności; 
2) sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Powiatu w Otwocku za 2015 rok. 
 
 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 

Angelina Krawczyk              Agnieszka Łątka 
 
 
 
 


