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Protokół Nr 8/11 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 17 marca 2011 r. 
 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej,  
w godzinach od 1400 do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie                 
z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku Wojciech 
Dziewanowski,  

− Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku Henryk Matosek.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Wizytacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9.  
2. Wizytacja Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 
3. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  
 

Członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy 
ul. gen. Filipowicza 9. 

Dyrektor Wojciech Dziewanowski przedstawił informacje nt. działalności                          
i funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w którego skład wchodzą trzy szkoły: 
jedna dzienna – Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego oraz dwie szkoły dla 
dorosłych – 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i 2-letnie Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych. Na zajęcia uczęszcza ok. 850 uczniów i słuchaczy. 
Nauczyciele zatrudnieni w ZSO to dobrze wykształcona kadra. JeŜeli chodzi o pomoce 
naukowe, jak równieŜ wyposaŜenie sal, to jest ono wystarczające.  
Dyrektor powiedział, Ŝe wiodącą inwestycją przyjętą w tegorocznym budŜecie Powiatu, jeŜeli 
chodzi o jego placówkę, jest remont południowego tarasu i pomieszczeń podtarasowych 
(modernizacja – adaptacja na potrzeby biblioteki). Dodał równieŜ, Ŝe w budŜecie Powiatu na 
rok 2010 zostały przyjęte środki na wymianę okien w budynku Szkoły. Niestety zamówienie 
okien, ze względu na warunki nałoŜone przez konserwatora zabytków, wymagało 
uruchomienia indywidualnej produkcji. Z tego teŜ powodu nie było moŜliwości wykonania 
tego zadania w ubiegłym roku i naleŜało przesunąć termin jego realizacji na 30.06.2011 r.  
Dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia parkingu od strony ulicy Filipowicza. 
Zgłosił równieŜ propozycję wykonania ogrodzenia. 
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniŜszy wniosek.  

 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zwrac a się do Zarządu Powiatu z prośbą                 
o zajęcie stanowiska w kwestii moŜliwości wykonania ogrodzenia od strony ulicy 
Filipowicza w Otwocku, z jednoczesną reorganizacją mającą na celu wykorzystanie jak 
największej liczby miejsc parkingowych, w uzgodnieniu z Dyrektorem ZSO Wojciechem 
Dziewanowskim. Takie działanie pozwoliłoby na wyłączenie z publicznego uŜytkowania 
parkingu przed Zespołem Szkół oraz uszczelniłoby kwestie bezpieczeństwa. Parking 
stanie się wówczas bardziej funkcjonalny. 

Głosowanie: za – 7 osób. Wniosek został przyjęty. 
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Ad. 2 
 

Członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.  
Dyrektor Henryk Matosek poinformował, iŜ w skład Zespołu Szkół wchodzą: 

Technikum, Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące oraz Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa. Szkoła gwarantuje kwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, jak 
równieŜ dobrze wyposaŜone klasopracownie oraz pracownie specjalistyczne: informatyczne, 
elektroniczne i elektryczne. Zaplecze sportowe stanowi najnowocześniejszy w powiecie 
kompleks sportowy, mianowicie boisko do mini piłki noŜnej, piłki ręcznej, koszykowej, 
siatkowej, kort tenisowy, bieŜnia ze skocznią w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Szkoła 
dysponuje ponadto salą gimnastyczną, siłownią i salą do tenisa stołowego. 
Na zajęcia do ZS uczęszcza ok. 700 uczniów. Kadra nauczycielska, łącznie z indywidualnym 
nauczaniem, liczy ok. 70 osób. Dyrektor zasygnalizował problem, jeŜeli chodzi o kadrę 
techniczną. Obecnie są to w duŜej mierze emeryci, których nie będzie miał kto zastąpić                    
w przypadku złoŜenia przez nich rezygnacji z pracy w Szkole.       
Dyrektor poinformował równieŜ o kierunkach kształcenia, jakie oferuje jego placówka. Nowe 
kierunki planowane od września br. w zakresie Technikum, to technik logistyk oraz technik 
usług fryzjerskich.  
Następnie Dyrektor odniósł się do koncepcji powrotu do elektroniki jądrowej.                 
Powiedział, iŜ w tej kwestii została nawiązana współpraca z Instytutem Problemów 
Jądrowych w Otwocku-Świerku. Podpisany został równieŜ list intencyjny między Starostą 
Otwockim, Dyrektorem IPJ a Dyrektorem ZS NR 2.  
 
Ad. 3 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 
 


