Pľotokół
zposíedzenia Komisji oświatyi Kultury Fizycznej RMZ

z dnia
Stan Komisji

OiKF -

7 lutego

20Il

r.

Obecnych

8 radnych

-

4 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

Spľawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
2.
3.
4.
5.

Ad

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obrad;
Przedstawienie porządku obľad.

omówienie izaopiniowanie pľojektu uchwĄ
omówienie planu pľacy Komisji na2017 rok.
Spľawy rőŻne'
Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 7 lutego 2Ol7 r' o godz.17.00 w Resuľsie w Żyratdowie odbyło się posiedzenie Komisji

oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ. Posiedzenie

oťworzyła i poprowadziła Pani Beata Marzęda-

Pĺzybysz,Przewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ. Powitała uczestników spotkania
i przedstawiła zaproszonych gości.

Ad2.
Pľojekt uchwały intencyjnej w sprawie pľojektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których oľganem prowadzącym jest Miasto Żyrardőw, do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Pľawo oświatoweprzedstawiła Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor

Wydziału Edukacji' Wyjaśniła,że w toku zmian funkcjonującew Żyrardowie zespoĘ szkół publicznych
staną się szkołami podstawowymi, zachowując swój numer

i

swojego patrona. Podkreśliła,że

zaktualizowano ľejonizację szkół, dołączając m.in. nowo powstałe ulice czy numery budynków.

W toku dyskusji ľadni dociekali, jak będą funkcjonowĄ

luq1gaszane gimnazja,

a także jak

będzie wyglądała sytuacja w ľoku 2019, kiedy dwa roczniki będą się rekrutowaĘ do klasy pieľwszej

liceum' Poľuszono również temat zmian w ľejonizacji, pľognozowanej |iczebności klas w miejskich
szkołach, atakże nauki żyrardowskich dzieci w placówkach niepublicznych. W głosowaniu członkowie
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Komisji poryýwnie zaopiniowali pľojekt uchwĄ 3 głosami ,,Za" przy bľaku głosów ,,przeciw''
i l głosie,,wstrzymuję się''.
Ad 3.
Pani Beata Marzęda_Przybysz, Przewodnicząca Komisji, pľzedstawiła pľojekt planu pľacy
Komisji na rok 20l7. Podkľeśliła,Że w roku Ż0l7 w większościbędą podejmowane sprawy zvviązalle

z wdraianiem reformy edukacji i ustawy Prawo oświatowe. Członkowie Komisji oświaýi Kultury
Firycznej RNÍŻ przyjęli przedłożonyplan.

Ad 4.
Radni podjęli dyskusję na temat ľejonizacji szkół, a także dyskutowali na temat nowej szkoĘ
niepublicznej, która od września będzie funkcjonowała na terenie Miasta, rozmawiali o reformie
oświaý, która będzie obowiązywała od roku 2017. Poruszyli rőwnież kwestię śľodków,jakie w ľamach
d

ofi

n an

sow ania otr zy
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sp
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Ad 5.
Pani Beata Marzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Firycznej RMŻ'
podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła obľady.

Przewodnicząca

Komisji oświaty i Kultury FirycznejRNÍŻ

Przybysz

Radna Beata

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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