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Protokół Nr 6/11 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 25 lutego 2011 r. 
 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku, pod kierunkiem 
Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1330 do 1500. W posiedzeniu 
uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, Dyrektor                 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym                                
im. prof. A. Grucy w Otwocku GraŜyna Gągała oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku Mieczysław Błaszczyk.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Wizytacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w SPSK. 
2. Spotkanie z Dyrektorem SPSK.  
3. Zakończenie obrad.   

 
Ad. 1 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku GraŜyna Gągała przedstawiła członkom            
Komisji informacje nt. funkcjonowania placówki. Następnie poinformowała o organizacji 
oraz charakterze samej pracy z uczniami. Nauką objęte są wszystkie dzieci realizujące 
obowiązek szkolny (od klasy „0” do III gimnazjum). Zajęcia odbywają się w salach przy 
łóŜku chorego. Nie ma tablic, ławek ani dzwonków. Obowiązuje wewnątrzszkolny system 
oceniania uczniów dostosowany do moŜliwości chorego dziecka, dzięki czemu uczeń jest 
właściwie motywowany do pracy. Nauczyciele stosują róŜnorodne sposoby oceniania                         
z naciskiem na terapeutyczny charakter oceny. Oprócz kwalifikacji pedagogicznych kaŜdy 
nauczyciel prezentuje bogatą osobowość. śyczliwość i zrozumienie dla potrzeb dziecka 
(pacjenta) oraz kreatywność w organizowaniu Ŝycia podczas pobytu w szpitalu sprawia, Ŝe 
dziecko czuje się bezpiecznie. Leczenie wywołuje bowiem wiele negatywnych emocji, które 
dodatkowo obniŜają poziom wysiłkowy dziecka.  

 
Ad. 2  

 
Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka poinformowała Dyrektora o wizytacji 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w SPSK. Powiedziała, Ŝe na ubiegłej sesji (24.02.2011 r.) 
Rada Powiatu w Otwocku podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13. Następnie porosiła                     
o stanowisko Dyrektora w w/w kwestii.  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy                 
w Otwocku Mieczysław Błaszczyk przybliŜył historię powstania szkoły. Została ona 
utworzona w czasie, kiedy szpital miał inny niŜ obecny profil działalności, poniewaŜ miała 
być leczona w nim głównie gruźlica kości. Następnie w 1973 r. ukazem Wojewody powołano 
szpital ortopedyczny. Rzeczywiście pobyty miały być tu długie, o czym moŜe świadczyć 
wybudowana chociaŜby sala kinowa. Natomiast wracając do kwestii funkcjonowania                     
szkoły w szpitalu naleŜy zauwaŜyć, iŜ jeŜeli chodzi o pobyt dziecka na oddziale ortopedii,           
to został on znacznie skrócony. Pobyty są kilkudniowe, góra trzytygodniowe. Dyrektor 
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odnosząc się do przedmiotowej kwestii tj. nauczania w szpitalu zasugerował, Ŝe moŜna 
zastąpić je inną formą np. przenieść obowiązek nadrobienia zaległości szkolnych na 
rodziców. Skoro Zarząd Powiatu podjął juŜ decyzję o likwidacji  szkoły, to Dyrektor nie 
będzie się przeciwstawiał takiemu rozwiązaniu. Dodał, Ŝe jeŜeli szkoła miałaby funkcjonować 
w dalszym ciągu, to równieŜ nie widzi przeciwwskazań. W przyszłości przewiduje 
zwiększenie zatrudnienia celem pozyskania psychologów.  

Dyrektor SPSK przedstawił równieŜ członkom Komisji plany dot. przebudowy                      
i rozbudowy szpitala oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych.  
 
Ad. 3 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 
 
 
 


