
Protokół Nr 17/11 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 8 września 2011 r. 
 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej,  
w godzinach od 1400 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie                 
z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka,   
− Dyrektor Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku Jacek Urbaniak, 
− Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących                                    

i Słabosłyszących w Otwocku Paweł Uścinowicz, 
− pracownicy wizytowanych jednostek.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Wizytacja w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21 w Otwocku przy                                   

ul. Mickiewicza 43/47. 
2. Wizytacja w SOSW dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy            

ul. Literackiej 8. 
3. Wyniki rekrutacji do szkół średnich. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 
Ad. 1  

Członkowie Komisji wizytowali Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku 
przy ul. Mickiewicza 43/47. Pan dyrektor zapoznał ze specyfiką pracy swojej placówki. Radni 
mieli okazję przekonać się o bardzo trudnych warunkach, w jakich muszą pracować 
nauczyciele, uczący w Gimnazjum nr 21. W toku dyskusji okazało się, Ŝe od lat mimo 
przeprowadzanych na terenie placówki remontów, panują tam bardzo trudne warunki pracy. 
Jest bardzo mało sal lekcyjnych. Jak poinformował pan dyrektor, jest ogromne 
zapotrzebowanie na tego typu placówki i mógłby on przyjąć znacznie więcej uczniów, niŜ 
przyjmuje w tej chwili. Radni stwierdzili, Ŝe naleŜałoby podjąć kroki w celu polepszenia 
warunków pracy i nauki w tej szkole lub przenieść gimnazjum do placówki, która mogłaby 
pomieścić większą liczbę uczniów. Do dyskusji postanowiono wrócić, podczas rozmów nad 
konstruowaniem budŜetu. 
 
Ad. 2 

Członkowie Komisji wizytowali Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                 
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8. Pan dyrektor 
Uścinowicz oprowadził radnych po swojej placówce, a następnie zapoznał ich ze specyfiką 
pracy szkoły.  
 
Ad. 3 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej przekazała członkom Komisji informację nt. wyników 
rekrutacji do klas pierwszych do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez                   
Powiat Otwocki na rok szkolny 2011/2012 (w załączeniu).  
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 


