Protokół Nr 13/15
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 17 grudnia 2015 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1430
do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w
Otwocku Hanna Majewska-Smółka,zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie informacji nt. projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na
Mazowszu”.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
3. Omówienie materiałów na XI sesję Rady Powiatu w Otwocku.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
informację
nt.
projektu
„Zwiększenie
potencjału
szkół
zawodowych
na
Mazowszu”.Poinformowała, iż ww. projekt zakładał wdrożenie programów rozwojowych w
60
szkołach
i placówkach kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest jednostka
samorządu. Głównym celem projektu był wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na
Mazowszu. Uczestnikami i głównymi odbiorcami wsparcia było ponad 3500 uczniów
zasadniczych szkół zawodowych i techników. Jeżeli chodzi o Powiat Otwocki, to w projekcie
wzięły udział dwie placówki, mianowicie Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w
Otwocku oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku.Projekt
zrealizowany został w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Główne formy wsparcia przewidziane w projekcie dotyczyły:
− organizacji zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych dla 120 uczniów z trzech przedmiotów z ZSEG i 48 uczniów
z 6 przedmiotów z ZS Nr 2;
− organizacji doradztwa zawodowego dla 120 uczniów z ZSEG i 48 uczniów z ZS Nr 2;
− doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologiczna dla 12 uczniów z ZSEG i 5 uczniów
z ZS Nr 2, wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych
przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;
− organizacji staży w przedsiębiorstwach dla 100 uczniów z ZSEG i 40 uczniów z ZS
Nr 2;
− doposażenia dwóch szkół kształcenia zawodowego tj. zakup wyposażenia w ZSEG do
2 pracowni obsługi konsumenta, 2 pracowni gastronomicznych, 1 pracowni
hotelarskiej i 1 informatycznej oraz w ZS nr 2 do pracowni fryzjerskiej, logistycznej,
informatycznej i elektrycznej, które ma prowadzić do podniesienia jakości
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w tych placówkach.
W załączeniu do niniejszego protokołu wydruk prezentacji multimedialnej przedstawionej
członkom Komisji podczas posiedzenia.
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Ad. 2
Przewodnicząca Komisji Agnieszka Łątka przedstawiła projekt planu pracy Komisji w
roku 2016.
Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik poinformował, iż laureatem w konkursie
„Stolica Kultury Mazowsza” na rok 2016 został Powiat Otwocki. W związku z czym
zaproponował, aby punkt dot. powyższego wydarzenia został uwzględniony w planie pracy.
Członkowie Komisji zaproponowali wprowadzenie w lutym punktu pn.Powiat
Otwocki „Kulturalną stolicą Mazowsza” – omówienie działań.
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka nawiązując do wniosku radnego
Krzysztofa Szczegielniaka,aby w budżecie na rok 2016 zostały uwzględnione wydatki na
nagrody dla najlepszych maturzystów, poprosiła o zaangażowanie całej Komisji przy
określeniu zasad przyznawania nagród.
Członkowie Komisji zaproponowali wprowadzenie w marcu punktu pn. Nagrody dla
najlepszych maturzystów – określenie zasad przyznawania.
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2016 został przyjęty
jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9.
Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła ww. projekt informując, iż ostatni absolwenci
ukończyli szkołę w kwietniu 2013 roku. W roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i
2015/2016 szkoła nie dokonała naboru ze względu na brak chętnych. Powiedziała, że
formalna likwidacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, które w rzeczywistości nie
istnieje, pozwoli na urealnienie zapisów statutowych odzwierciedlających stan faktyczny.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu
uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 4
Członkowie Komisji nie zgłosili spraw różnych.
Ad. 5
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjętyjednomyślnie, w obecności 7
członków Komisji.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) wydruk prezentacji multimedialnej nt. projektu „Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych na Mazowszu”.
Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Agnieszka Łątka
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