Pľotokół
zposieďzenia Komisji oświaty i Kultury Fizycznej
z dnia I marcaLjI7 r.
Stan Komisji

RMZ
obecnych _ 6 ľadnych

oiKF _ 8 ľadnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego pľotokołu.

Poľządek posiedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.
c'
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwieľdzenie pľawomocnościobrad;
Przedstawienie poľządku obrad.

omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a.

Zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokośó stawek oľaz

szczegőłowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego

i za

warunki pracy,

a

za

wysługę lat,

takŻe sposobu obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiaľowe i godziny doraźnych zastępstw;

b. w

sprawie określenia kryteriów wÍaz z |iczbą punktów oraz dokumentów

potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych

przedszkoli, oddziałów pľzedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzony ch przez Miasto Żyrardőw

c.

;

W sprawie określenia kryteriów w postępowaniu ľekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem pľowadzącym jest Miasto
Żyrardőw'

3'
Ad

Zamknięcie obľad.

1.

W dniu

1

marca 2017 r. o godz. 19.00 w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie Komisj i

oświaty i Kultury Fizycznej RMZ. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Pani Beata MarzędaPrzybysz,Pľzewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ. Powitała uczestników spotkania
i pľzedstawiła zapľoszotrych gości.

Ad2a.
Projekt uchwĄ przedstawiła Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyľektor Wydziału
Edukacji' którawyjaśniła,żezmiany doĘcząjednego punktu zmienianej uchwĄ. Głoszabrałaľównież
Pani Beata Maľzęda-Pľzybysz, Przewodnicząca Komisji. Radni pľzystąpili do dyskusji. Radna Monika
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Gwiaździŕlska-Wrzesień zwrőciła uwagę na fakt, Że zmiany w wynagrodzeniach wychowawców nie
objęły wychowawców klas integracyjnych,i złoŻyławniosek o podwyższenie dodatków przyznavlanyffl

20 wychowawcom klas integľacyjnych o 50 zł. Członkowie Komisji dopyýwa|i rőwnleŻ, kto był
autorem wniosku

o zwiększenie dodatków dla wychowawców klas, a takŻe o sytuację w gminach

ościennychczy o to, kto decyduje w jednostkowyclr przypadkach, jeślikwoý zostaĘ podane w
widełkach. Rozważano również, czy zasadnejest różnicowanie dodatków w zależnościod ľodzaju
klasy, nad któľą wychowawstwo spľawuje dany naucryciel'

Po zakonczeniu dyskusji radni pozyýwnie zaopiniowali pľojekt uchwĄ złoŻony przez
Prezydenta Mi asta Żyr ar dow a.

Ad2b.i2c.
Projekt uchwĄ przedstawiła Pani Urszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyľektoľ Wydziału
Edukacji. Przypomniała ona, Że w przypadku dzieci ubiegających się o miejsce w przedszkolu
w pierwsrym etapie bľane są pod uwagę kľyteria ustawowe, a następnie kryteria lokalne. Kryteria te

zostały pĺzedŁoŻone w projekcie uchwĄ; wcześniej byĘ konsultowane

z

dyrektorami szkół

ipľzedszkoli. W pľrypadku dzieci rekrutujących się do klas pierwsrych szkoły podstawowej obowiązuje
natomiast rejonizacja, zaśkryteria doĘczą dzieci, których rodzice zabiegają o przyjęcie spoza rejonu.

W toku dyskusji radni zadawali pytania związane z planowanymi remontami przedszkoli'
Z

prognozowanąliczbą dzieci, dla których naleŻy utworzyć oddziaĘ, atakŻe z możliwościąwspółpľacy

z przedszkolam i n iepublicznym i.

W głosowaniach radni pozyýwnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał.

Ad 3.
Pani Beata Marzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Przewodnicząca
Komisj i oświaty i Kultury F izycznej

RMŻ

Przybysz

Radna

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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