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Protokół Nr 20/20
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 8 czerwca 2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława
Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1720.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości.
3. Zapoznanie Komisji z całością spraw związanych z zakończeniem roku w szkołach

i przeprowadzeniem egzaminu maturalnego:
- w Liceum Ogólnokształcącym nr. I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
- w Liceum Ogólnokształcącym nr. III im. Juliusza Słowackiego,
- w Zespole Szkół nr. 2 im. Marii Skłodowskiej Curie,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica,

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 3
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka odpowiadając na

pytania radnych przedstawiła informacje o przygotowaniu szkół ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki oraz o sposobie organizowania zajęć
rewalidacyjnych i konsultacji z nauczycielami, egzaminu maturalnego oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w okresie pandemii COVID-19.
(Wydruk materiałów przygotowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki w załączeniu.)

Radni podczas dyskusji poruszyli również kwestie dotyczące:
• inwestycji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Juliusza

Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku oraz Zespołu Szkół Nr 2 im.
Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,

• koncepcji budowy hali sportowej na terenie zieleni miejskiej przez Miasto
Otwock,

• wymiany dachu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 2 przy ul. Literackiej 8.

Ad. 4
1) Protokół Nr 18/20 z posiedzenia Komisji w dniu 27 kwietnia 2020 r. został

przyjęty jednomyślnie pozytywnie w obecności 10 członków Komisji.

2) Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji w dniu 20 lutego 2020 r. został przyjęty
jednomyślnie pozytywnie w obecności 10 członków Komisji.
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Ad. 5
1) Radna Grażyna Olszewska poruszyła kwestię regulaminu na wydarzenie „Grant

dla teatru szkolnego”. Zauważyła, że niebawem nastąpi koniec roku szkolnego
i rozpoczną się wakacje, w związku, z czym dobrze byłoby przekazać regulamin
szkołom przed wakacjami.

Komisja w wyniku powstałej dyskusji przyjęli poniższy wniosek.

Wniosek:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o przygotowanie regulaminu na
wydarzenie „Grant dla teatru szkolnego” w terminie najpóźniej do 19 czerwca 2020 r.
W dniu 22 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Komisji w celu zaopiniowania ww.
regulaminu

Głosowanie: „za” – 10 osób (jednomyślnie).

2) Radna Grażyna Olszewska przypomniała o tradycji wręczania nagród przez Radę
Powiatu Otwockiego najlepszym maturzystom oraz uczniom, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych w Powiecie Otwockim.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja powróci do tematu na
najbliższym posiedzeniu tj. 22 czerwca br.

Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Klaudia Szczepańska

Przewodniczył:

Jarosław Kopaczewski


