Protokół Nr 31/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 18 lutego 2021 r.
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego
Jarosława Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1800.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Otwocku Pani Eliza Trzcińska – Przybysz i Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani
Hanna Majewska – Smółka.
Porządek obrad:
1. Informacja na temat funkcjonowania powiatowych placówek szkolno-wychowawczych
cd.- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1.
2. Informacja na temat ogólnej sytuacji w powiatowych szkołach ponadpodstawowych.
3. Podsumowanie realizacji inwestycji w szkołach ponadpodstawowych: Zespole Szkół
nr. 2, L.O. im. K.I. Gałczyńskiego, w L.O. im. J. Słowackiego.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy bieżące.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 1
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku Pani Eliza Trzcińska – Przybysz poinformowała, że w skład
struktury organizacyjnej ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne Nr 1, Powiatowa Szkoła
Podstawowa Specjalna Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3, Szkoła Przysposabiająca do
Pracy oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W placówce działają również dwa
zespoły rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w
głębokim stopniu oraz internat, z którego opieki aktualnie korzysta 15 wychowanków.
Radna Kinga Błaszczyk poprosiła o informacje w kwestii odbytego procesu szczepień
przeciwko COVID-19 wśród nauczycieli powyższego ośrodka.
Dyrektor odparła, iż zaszczepiło się już 45 nauczycieli; u znacznej części pojawiły się
krótkotrwałe niepożądane odczyny poszczepienne. W dalszym ciągu Dyrektor na prośbę
radnego Janusza Golińskiego omówiła kwestię zdalnego i stacjonarnego nauczania w czasie
pandemii wśród uczniów wszystkich jednostek placówki.
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński poruszył problem
nieprzystosowanych odpowiednio do uprawiania sportu sali gimnastycznej oraz boiska na
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. Zaznaczył, iż warto w
projekcie budżetu na 2022 r. umieścić inwestycję budowy solidnego boiska wielofunkcyjnego
dla dzieci uczęszczających do ośrodka.
Głos w tej sprawie zabrała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 oraz radna Jolanta Koczorowska.
Ad. 2
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła
sytuację w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Otwocki w kwestii
rekrutacji (dokument w załączeniu).
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Radny Jacek Czarnowski zapytał, jak wygląda realizacja praktyk zawodowych
przygotowujących uczniów do przyszłej pracy, zwłaszcza w takich placówkach, których
działalność z powodu pandemii obecnie jest zawieszona (np. restauracje).
Dyrektor poinformowała, że część uczniów odbyła praktyki miesięczne we wrześniu
i październiku, a część będzie mogła odbyć je do końca bieżącego roku szkolnego. Jeśli
sytuacja na to nie pozwoli, zaliczenie praktyk zostanie przesunięte na kolejny rok szkolny.
Ad. 3
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła podsumowanie realizacji
inwestycji w szkołach ponadpodstawowych w 2020 roku. Do najważniejszych należą m.in.:
rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza Słowackiego w
Otwocku, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, remont rzeźb oraz
dokumentacja rewitalizacji schodów Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. W najbliższym czasie zostanie również ogłoszony
przetarg na wykonanie rewitalizacji parkingu usytuowanego przy powyższej szkole.
W dyskusji dotyczącej nauczycieli uczestniczących w zdalnej formie nauczania w
czasie pandemii COVID-19 wzięli udział: radny Janusz Goliński, Dyrektor Oświaty
Powiatowej w Otwocku, Przewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Kilbach, radna Aneta
Bartnicka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Olszewska oraz
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, ilu nauczycieli zatrudnionych w powiatowych
szkołach zgłosiło chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 i jak ten proces wygląda.
Dyrektor Oświaty Powiatowej oznajmiła, że szczepionkę przyjęli już wszyscy
nauczyciele pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku oraz część zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 w Otwocku. Inni, kwalifikujący się do aktualnego etapu „I”
Narodowego Programu Szczepień zostaną zaszczepieni najszybciej, jak będzie to możliwe.
Radny Jacek Czarnowski wspomniał o nowo powstałej hali sportowej przy Zespole
Szkół Nr 2 w Otwocku. Zapytał, czy istnieje możliwość obejrzenia przez radnych
powyższego obiektu z możliwością uzyskania szczegółowych informacji. Zaproponował, iż
spotkanie może się odbyć np. w formie komisji wyjazdowej.
W wyniku powstałej dyskusji Przewodniczący Komisji zobowiązał się do
zorganizowania powyższego spotkania.
Następnie radna Jolanta Koczorowska poprosiła o udzielenie informacji nt. subwencji
oświatowej.
Dyrektor poinformowała o jej znacznym zwiększeniu.
Ad. 4
Protokół Nr 30/21 z posiedzenia Komisji w dniu 21.01.2021 r. wraz z uwzględnieniem
uwagi zgłoszonej przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 02.02.2021r. – w
załączeniu) został przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął Wyciąg Nr 1171
z projektu protokołu Nr 144/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego (w załączeniu).
Wniosek Komisji o ustanowienie wyróżnienia i opracowanie regulaminu tegoż wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Otwockiego” nie został przyjęty przez Zarząd Powiatu.
W związku z odrzuceniem powyższego wniosku powstała dyskusja, w wyniku której
Przewodniczący Komisji zobowiązał się do poruszenia ww. sprawy z członkami Zarządu na
kolejnym posiedzeniu Komisji.
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Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o nagrody dla tegorocznych maturzystów.
Radna Kinga Błaszczyk zauważyła, iż istnieje konieczność utworzenia odpowiedniej
formuły oraz zasad przydzielania nagród. Zapewniła, iż wątek ten będzie omawiany na
najbliższych posiedzeniach Zarządu Powiatu.
Wiceprzewodnicząca zaproponowała, aby w tworzeniu regulaminu skorzystać z
wiedzy i rad dyrektorów szkół.
Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że dawniej nagrody dla najlepszych maturzystów
przyznawane były z inicjatywy Rady Powiatu Otwockiego a biuro rady obsługiwało ten
proces w kwestii organizacyjnej. W związku z tym zasugerowała, aby ustalając zasady
skorzystać z zasobów biura rady.
Przewodnicząca Rady zobowiązała się do przekazania ww. materiałów poprzez
pośrednictwo biura rady.
Radna Kinga Błaszczyk oznajmiła, że będą przeprowadzane konsultacje z Panią
Dyrektor Oświaty Powiatowej oraz dyrektorami szkół ponadpodstawowych w powyższej
kwestii.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Jarosław Kopaczewski
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