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Protokół Nr 36/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
w dniu 30 czerwca 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 1725.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku 
Pani Apolonia Żołądek, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie Pani 
Monika Chudek i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I Gałczyńskiego w 
Otwocku Pani Joanna Michalczyk. 

 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia 
2. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości 
3. Omówienie wrażeń z prezentacji nowo otwartej sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

nr. 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Otwocku 
4. Podzielenie się przez zaproszonych Gości z Radnymi swoimi planami i zamierzeniami 

dotyczącymi pracy w nowej kadencji 
5. Sprawy różne 
6. Zakończenie posiedzenia 

 
Ad. 2  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radny Jarosław Kopaczewski 
przywitał obecnych, przedstawił porządek obrad i zapytał, czy są do niego propozycje zmian. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. przedstawionego porządku obrad. 
 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował, że podczas posiedzenia Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu zapoznała się z obiektem a następnie uczestniczyła w uroczystym otwarciu 
nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr. 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku. 
Zaakcentował, że sala jest świetnie przygotowana, brakuje tam jedynie klimatyzacji.  

Radna Jolanta Koczorowska przedstawiła pozytywne wrażenia z wizytacji sali 
gimnastycznej. Dodała, że to dobrze, że Powiat Otwocki ma możliwość dysponowania takimi 
obiektami – na jego terenie jest ich więcej. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej – Curie Pani należą się wyrazy uznania za dopilnowanie i doprowadzenie 
inwestycji do końca. 

Radna Grażyna Olszewska pogratulowała Pani Dyrektor za pracę i wysiłek włożony 
w  nadzorowanie budowy obiektu. 

Przewodniczący Komisji dodał, ze miał przyjemność uczestniczyć w drużynie 
w  zawodach, które organizowane były podczas uroczystego otwarcia. Jeszcze raz 
pogratulował Pani Dyrektor i całemu zespołowi zaangażowanemu w powstanie inwestycji i 
organizację uroczystości. 

 
Ad. 4 
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Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku Panią Apolonię Żołądek o przedstawienie 
planów i  zamierzeń dotyczących pracy w nowej kadencji. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku 
Pani Apolonia Żołądek poinformowała, że w najbliższym czasie pracownicy będą się 
koncentrować przede wszystkim na działalności statutowej szkoły. Są to działania związane 
m.in. z zabieganiem o jak najlepsze wyniki w nauce i na egzaminach, rozwojem umiejętności 
i  zainteresowań, przygotowaniem uczniów do różnego rodzaju olimpiad i konkursów. 
W  dalszym ciągu kontynuowana będzie realizacja projektów przez uczniów, dzięki którym 
mogą dostać oni stypendia naukowe. Szkoła ubiega się także o utworzenie Oddziału 
Przygotowania Wojskowego. Dyrektor powiedziała, że będzie wspierać nauczycieli 
w  wykonywaniu innowacji, projektów pilotażowych, nauczycielskich i unijnych. W ramach 
projektów unijnych młodzież wyjeżdża na zagraniczne staże. W planach jest również bieżąca 
modernizacja obiektu, drobne remonty, dokupowanie nowych sprzętów zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami oraz gruntowny remont dachu części dydaktycznej i sali 
gimnastycznej. 

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za wystąpienie i zapewnił, że 
radni będą wspierać szkołę w powyższych działaniach, zwłaszcza, jeśli chodzi o remont 
dachu oraz utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych powiedziała, że wniosek 
o  utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego uzyskał pozytywną opinię 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Kuratorium Oświaty, co daje duże szanse na 
przyjęcie go przez Ministra Obrony Narodowej w nadchodzącym roku.  

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku Panią Joannę Michalczyk. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku Pani 
Joanna Michalczyk powiedziała, ze plany dotyczące LO w znacznym stopniu uzależnione 
będą od sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. Dodała, ze stawiając sobie pytanie o 
zamierzenia czy cele do zrealizowania przez kolejnych pięć lat, zaczyna od określania 
mocnych i słabych stron szkoły. Dobrymi stronami szkoły jest m.in. wykształcona, wysoko 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, kreatywna i inteligentna młodzież, prężnie działający 
samorząd szkolny, pozytywna opinia w środowisku lokalnym, różnorodne formy 
diagnozowania postępów uczniów, dobrze zorganizowany system pomocy pedagogicznej, 
bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz przyjazna atmosfera. Przez lata szkoła 
wypracowała tzw. „model absolwenta” – są to działania ukierunkowane na to, aby absolwenci 
znali historię liceum, miasta, regionu, życie patrona szkoły oraz żeby identyfikowali się z jego 
ideami, mieli odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający im kontynuowanie nauki w wyższych 
szkołach i byli dumni z ukończenia szkoły. Perspektywą rozwoju Liceum Ogólnokształcącego 
Nr 1 im. K.I Gałczyńskiego w obliczu pandemii jest realizowane z dużym naciskiem hasło 
„Multimedialna szkoła – nowoczesny nauczyciel” w ramach którego wykorzystywana jest 
platforma Teams i  różnego rodzaju aplikacje internetowe. Grono pedagogiczne stara się 
podążać za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii zastosowania nowoczesnych technologii, 
uatrakcyjniać zajęcia dla ucznia oraz monitorować postępy w nauce. Założone cele na 
najbliższe lata to m.in. utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, wspomaganie rozwoju 
uczniów (np. warsztaty językowe za granicą), jak i nauczycieli (np. projekt Erasmus dla kadry 
pedagogicznej), rozwijanie szkolnego wolontariatu, kontynuowanie organizacji akcji 
krwiodawstwa, doposażanie pracowni, dbanie o osiągnięcie jak najwyższych wyników 
z  egzaminów zewnętrznych, organizacja zajęć wspomagających. W szkole na bieżąco 
prowadzone są remonty, planowane jest wykonanie rewitalizacji schodów oraz przebudowa 
parkingu przy budynku. Wykonawca większość prac remontowych związanych z przebudową 
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parkingu przewidział na wrzesień. Podsumowując, wszystkie zamysły tworzone przez 
placówkę będą skupione na uczniu i jego bezpieczeństwie oraz samorealizacji ucznia 
i  nauczyciela. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że ze swojej strony będzie mocno wspierał 
i  kibicował ww. inwestycjom remontowym. Dodał, iż ma nadzieje, że prace związane 
z  parkingiem uda rozpocząć się nieco wcześniej, zanim młodzież wróci do szkoły. 

Dyrektor wtrąciła, że w kwestii terminarza prac budowlanych i całego przedsięwzięcia 
szkoła wspierana jest przez Zarząd Powiatu oraz Oświatę Powiatową. Inwestycja trwa pięć 
miesięcy, więc mogą pojawić się utrudnienia, ale wspólnymi siłami na pewno uda się ją 
doprowadzić do końca. 

Radna Kinga Błaszczyk odniosła się do wypowiedzi Pani Dyrektor dotyczącej 
absolwentów LO im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku potwierdzając, iż są oni dumni 
z  ukończenia takiej szkoły. Nawiązując do remontu radna zaznaczyła, że dobrze by było, 
gdyby robotnicy zaczęli prace remontowe jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale 
najważniejsze jest to, żeby zostały one wykonane solidnie i służyły mieszkańcom przez długie 
lata. 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej – Curie Panią Monikę Chudek. 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie Pani Monika Chudek 
podziękowała za wszystkie miłe słowa oraz za obecność na uroczystości otwarcia nowo 
wybudowanej sali gimnastycznej. Następnie powiedziała, że najważniejsze zamierzenia na 
kolejną kadencję to: wdrażanie działań, które będą zapewniały podnoszenie jakości pracy 
szkoły, dbanie o prawidłową realizację podstawy programowej i planów pracy, odpowiednie 
przygotowanie uczniów do matur i egzaminów zawodowych, przestrzeganie prawa 
oświatowego, wzbogacenie oferty kierunków kształcenia, diagnozowanie postępów w nauce, 
analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych, dbanie o doposażenie szkoły, 
podejmowanie działań innowacyjnych i nawiązywanie współpracy z pracodawcami. Dla 
kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego została nawiązana współpraca z 
PKP Intercity S.A w  celu kształcenia dualnego. Kształcenie dualne polega na tym, że część 
praktyczna jest prowadzona w Firmie, a część teoretyczną prowadzą nauczyciele w szkole. 
Uczniowie spełniający odpowiednie kryteria otrzymują stypendia, które wypłacane są przez 
Spółkę PKP Intercity lub w projekcie „Zawodowe Mazowsze”, który właśnie ruszył. Szkoła 
zawodowa musi mieć rozeznanie na rynku pracy, jest to ważne dla absolwentów. W związku 
z powyższym bierze też udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół 
zawodowych”. Szkoła realizuje również projekty unijne, w ramach których możliwe jest 
doposażenie w pomoce naukowe, zwiększanie kompetencji kadry pedagogicznej. Młodzież 
będzie uczestniczyć w  dodatkowych zajęciach, odbywać staże, szkolenia i kursy zawodowe. 
Klasy wielozawodowe rozwijają współpracę z Cechem Rzemiosł Różnych. Szkoła podjęła 
również współpracę z  Powiatowym Urzędem Pracy w  celu organizowania kursów 
pedagogicznych w ramach których możliwe jest podjęcie praktyki zawodowej u dużych 
pracodawców. Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku na bieżąco podnoszą 
kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, studiach podyplomowych. Na koniec 
Dyrektor wspomniała, że dla profilu strażacko – ratowniczego został podpisany list 
intencyjny z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, który 
umożliwi uczniom odbywanie państwowych kursów specjalistycznych z  zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Zwieńczeniem kursu będzie egzamin państwowy. Dyrektor podziękowała 
radnej Kindze Błaszczyk za pomoc i wsparcie, dzięki któremu szkoła mogła przystąpić do 
ww. projektu.  
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Radna Kinga Błaszczyk podziękowała z kolei Dyrektor za inicjatywę i włożoną przez 
nią prace, w wyniku której szkoła jest coraz bardziej atrakcyjna na rynku kształcenia 
zawodowego.  

 Dyrektor podziękowała radnym za zaufanie i wsparcie oraz obiecała, że ze swojej 
strony zrobi wszystko, aby w obecnej kadencji szkołę dalej rozwijać. 

Przewodniczący Komisji zauważył, że Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku staje się coraz 
nowocześniejszy i zmodernizowany – zarówno w kwestii systemu nauczania jak 
i  infrastruktury. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o więcej informacji w temacie „Monitorowania 
losów absolwentów szkół zawodowych” i ankiet, które w ramach programu są wypełniane. 
W  jaki sposób absolwenci szkół radzą sobie na rynku pracy? Jakie są efekty 
przeprowadzonej ankiety i co ona wykazała? 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku odpowiedziała, że na stronie ministerialnej 
pojawiła się lista zawodów deficytowych. Klasy o profilu technik elektryk oraz technik 
elektroenergetyk kształcą uczniów w zawodach, które są mocno deficytowe. Przejawia się to 
tym, że absolwentom ciężko później znaleźć pracę. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji szkoła 
nawiązała współpracę z PKP Intercity S.A. Uczniowie po zakończeniu edukacji w tych 
specjalizacjach mają zapewnioną pracę. Dyrektor analizując dalej wyniki ankiety stwierdziła, 
że absolwenci kierunku technik informatyk, którzy nie chcą kontynuować nauki w szkołach 
wyższych, też szybko znajdują zatrudnienie. Natomiast nie wszyscy uczniowie kończąc 
kierunek technik logistyk znaleźli pracę i pracują w zawodzie.  

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim paniom dyrektorkom za dzisiejsze 
wystąpienie i przedstawienie planów na kolejną kadencję. Następnie poinformował, że 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie 
uzdolnionym szkół ponadpodstawowych Powiatu Otwockiego za wysokie wyniki w nauce i 
szczególne osiągnięcia edukacyjne. Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu podczas 
ostatniej sesji.  

Radna Grażyna Olszewska na prośbę Przewodniczącego Komisji odczytała część 
treści regulaminu przyznawania nagród. 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku 
podziękowała Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I Gałczyńskiego w 
Otwocku oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica 
w Otwocku za współpracę oraz wsparcie. 

W ten sposób zakończono realizację pkt. 4 harmonogramu. 
 

Ad. 5 
Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

 Wyciąg Nr 1346 z projektu protokołu Nr 165/21 z posiedzenia Zarządu 
Powiatu Otwockiego w dniu 02.06.2021 r. (w załączeniu); 

 Wyciąg Nr 1335 z projektu protokołu Nr 163/21 z posiedzenia Zarządu 
Powiatu Otwockiego w dniu 26 maja 2021 r. (w załączeniu). 

 
Protokół Nr 34/21 z posiedzenia Komisji w dniu 20.05.2021 r. został przyjęty 

jednomyślnie pozytywnie w obecności 7 członków Komisji. 
 

Ad. 6  
Na tym posiedzenie zakończono. 
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Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski 
 


