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Protokół Nr 35/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
w dniu 28 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 1500 do 1525.   

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

 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Omówienie i zaopiniowanie Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 

nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych Powiatu 
Otwockiego, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne. 

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

poinformował, że dzisiejsze posiedzenie poświęcone będzie wyłącznie omówieniu 
i  zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród 
uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych Powiatu Otwockiego za 
wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne. 
 
Ad. 2 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie 
uzdolnionym szkół ponadpodstawowych Powiatu Otwockiego za wysokie wyniki w nauce 
i  szczególne osiągnięcia edukacyjne. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy zgodnie z prośbą radnych odbyły się konsultacje 
z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych w powyższej kwestii. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że na etapie konstruowania regulaminu 
odbywały się konsultacje z dyrektorami jednak finalny efekt nie był im już przesyłany. 

Radna Aneta Bartnicka zauważyła, że w § 3 pkt. 5 regulaminu pojawił się drobny 
błąd. Sformułowanie „nagrodę dla najlepszego maturzysty otrzymuje po jednym 
maturzyście…” należy przeredagować, ponieważ brzmi ono dziwnie. Zaproponowała, aby 
zmienić słowo „maturzyście” na „uczniu”.  Radna dodała, że jej zdaniem regulamin jest 
napisany w krótki, prosty i przejrzysty sposób oraz zapytała czy zawiera on informacje o 
postępowaniu w sytuacji, gdy dużo osób zdobędzie takie same wyniki?  

Radna Grażyna Olszewska oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziały, że § 3 
pkt 7 i pkt 9 regulaminu dotyczą powyższego problemu. 

Następnie radna Aneta Bartnicka zapytała czy uczniowie mający wysokie osiągnięcia 
sportowe również otrzymają nagrody. 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej oznajmiła, że nagrodę otrzymują laureaci lub finaliści 
olimpiady, konkursów, turniejów organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz.1036 z 
późn. zm.) W listę wliczają się przedmioty ogólnokształcące, z wyjątkiem wychowania 
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fizycznego. Dyrektor zaznaczyła, że były podejmowane dyskusje w tej sprawie jednak objęcie 
regulaminem laureatów i finalistów wszystkich konkursów nie jest możliwe.  
 Przewodniczący Komisji odrzekł, że regulamin w przyszłości można rozszerzyć. 
 Radna Aneta Bartnicka poparła powyższą wypowiedź. Regulamin należy przepracować 
w praktyce przez rok lub dwa lata i eliminować w trakcie ewentualne błędy. 
 Radna Grażyna Kilbach również poparła powyższe opinie; regulamin będzie podlegał 
ewaluacji. 
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt. 

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji poinformował o terminie kolejnego posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu tj. 30 czerwca br.  

 
Ad. 3 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


