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Protokół Nr 19/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 16 czerwca 2016 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury                       
w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 
do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej                
w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku Ewa Musiejko, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
2. Założenia do rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. 
3. Wizyta w PMDK. Oferta PMDK  dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 
4. Zakończenie obrad. 
 

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 7 członków 
Komisji. 
 
Ad. 1 

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                                                                             
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła 
założenia do rekrutacji klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, 
zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu informacją. Dyrektor dodała, iż zalogowało się 
już 1027 uczniów, a planowana liczba miejsc w klasach pierwszych na rok szkolny 
2016/2017 to ok. 800. Okres rekrutacji kończy się 26 lipca br., natomiast rekrutacja 
uzupełniająca z końcem sierpnia br.  
 Przewodniczący Rady przypomniał, iż wielokrotnie już sugerował otwarcie nowego 
kierunku kształcenia w zawodzie: kolejarz.  Na chwilę obecną nie ma propozycji otwarcia 
oddziału o takim profilu.  
 
Ad. 3 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Ewa Musiejko 
przedstawiła ofertę Placówki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, na którą składają się:  

• obóz językowy 
• lato z PMDK 
• kino w PMDK  
• zajęcia otwarte 

Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  
  
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 06.06.2016 r. Dyrektora Oświaty Powiatowej dot. założeń do rekrutacji 

na rok 2016/2017 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Otwocki; 
3) prezentacja multimedialna „Wakacje w PMDK dla dzieci i młodzieży”; 
4) wyciąg Nr 279 z projektu protokołu Nr 81/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                     

w Otwocku z dnia 25 maja 2016 r; 
5) wyciąg Nr 293 z projektu protokołu Nr 83/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                     

w Otwocku z dnia 8 czerwca 2016 r. 
 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Agnieszka Łątka 


