
 1

Protokół Nr 4/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 
 
 
 Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej 
Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz                          
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących                                         
i Słabosłyszących w Otwocku Paweł Uścinowicz, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 

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

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Członkowie Komisji wizytowali Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                 
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8.  

Dyrektor Paweł Uścinowicz oprowadził radnych po Placówce. Poinformował, że jest 
to publiczny Ośrodek dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki, metod pracy i wychowania. Przebywają w nim dzieci i młodzież  do ukończenia nauki, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 24 lat, które z powodu swojej 
niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania. 
Ośrodek zapewnia w okresie nauki całodobową opiekę o charakterze feryjnym, opiekę                        
w porze nocnej sprawowaną przez wychowawcę, warunki do nauki i wychowania oraz 
możliwości realizacji celów rewalidacyjnych. Wychowankowie mogą korzystać                                     
z pomieszczeń do nauki, pracowni szkolnych do praktycznej nauki zawodu, pomieszczeń do 
spania i pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowawczych, 
biblioteki, stołówki, gabinetów specjalistycznych, sali gimnastycznej, siłowni, terenów 
rekreacyjnych i sportowych, i innych. 
Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu 
przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnej 
egzystencji w rodzinie, środowisku i społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć jako 
dorosłym osobom. Ośrodek realizuje zadania w szczególności wychowawcze, edukacyjne, 
profilaktyczne i terapeutyczne, w tym wynikające z indywidualnych programów 
edukacyjnych realizowanych z wychowankami. Powyższe zadania są realizowane zgodnie                   
z zasadami pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu metod dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych wychowanków. 
Dyrektor powiedział, że Placówka ma charakter ponadregionalny – 80% dzieci jest spoza 
terenu powiatu otwockiego. W szkole jest 53 dzieci, w przedszkolu – 34 dzieci, na wczesnym 
wspomaganiu – 85, natomiast z internatu korzysta 40 dzieci. Jeżeli chodzi o kadrę Ośrodka, to 
zatrudnionych łącznie jest 66 pracowników (1 osoba na urlopie wychowawczym), w tym 
obsługi i administracji – 23 (1 osoba na urlopie wychowawczym). Dyrektor zaznaczył, że 
kadra ośrodka jest kompetentna i wszechstronnie wykształcona. 
 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 30.03.2015 r. Pana P. K., który                    
w imieniu zespołu Świdermajer Band zwraca się z prośbą o objęcie patronatem                                       
i dofinansowanie projektu wydania płyty z piosenkami o Otwocku. 
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu popiera inicjaty wę i pozytywnie opiniuje ww. 
wystąpienie przekazując pismo Zarządowi Powiatu celem udzielenia odpowiedzi. 

Głosowanie: za – 6 osób. 
 
 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby Przewodnicząca Komisji zwołała 
posiedzenie, podczas którego zostaną omówione kalendarze wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, promocyjnych i turystycznych Powiatu Otwockiego na 2015 rok. 
 Przewodnicząca Komisji przyjęła prośbę radnego. Poinformowała, że członkowie 
zostaną poinformowani o terminie Komisji.  
 
Ad. 3 
 Protokół Nr 3/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
„wstrzymującym”, w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 4 

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


