Pľotokół
z posiedzenia Komisji oświatyi Kultury Fizycznej RMZ
z dnia}& marcaZjI7 r.
Stan Komisji

OiKF -

Obecnych

8 radnych

-

8 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy organizacyjne'.

a.
b.
c.
2.

Otwarcieposiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obrad;
Pľzedstawienie porządku obrad.

Zaopiniowanie projektu

uchwĄ

doĘczącej sieci szkół, dla których oľganem pľowadzącym

jest Miasto Żytardőw'

3.

Aktualna sytuacja w miejskiej oświacie. omówienie stanu przygotowań do wprowadzenia
refoľmy edukacji.

4.
5.
6.
Ad

ocena realizacji wypocrynku zimowego dzieci i młodzieĘ.
Sprawy ľőŻne'
Zamknięcie obľad'

1.

W dniu 28 marca

ŻO17

r' o godz. 16.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła Pani Beata MaľzędaPrzybysz, Przewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ. Powitała uczestników spotkania
i pľzedstawiła zapr oszonych gości.

AdŻ.
Pľojekt uchwĄ pľzedstawiła Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz' Dyrektoľ Wydziału
Edukacji. Komisja wcześniej pochylała się już nad tą kwestią, w zwíązku z czlrn dyskusja była krótka,
a członkowie

Komisji pľzystąpili do głosowania, w którym pozyýwnie zaopiniowali projekt 6 głosami

,,Za" pÍzy 2 głosach ,,przeciw" i braku głosów ,,wstľzymuję się''.

Ad 3.
Informację przekazałaPani Urszula Wieczoľkiewicz_Tkacz, Dyľektor Wydziału Edukacji, która
wyjaśniła,Że rozporządzenia związane z reformą wciąŻ się ukazują. Podkreśliła,że przygotowania do
wdrożenia reformy już trwają.
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Ad

4.

Pani Beata Maľzęda-Przybysz, Pľzewodnicząca Komisji' przypomniała o okoliczlościach,

w jakich radni wcześniejzapoznali się

i

z

informacją

o realizacji

zimowego wypoczynku dzieci

i

zaproszonych gości,przeszła

młodzieĘ. Wobec braku pytań ze strony członków Komisji

do kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad

5.

w

Do Komisji wpłynęłopismo od emerýowanych nauczycieli Szkoły Podstawowej nr
spľawie prrywrőcenia placówce imienia Romualda Tľaugutta. Jak wyjaśniłaPani Uľszula
1

Wieczorkiewicz^Tkacz. Dyľektoľ Wydziału Edukacji, Szkoła Podstawowa nr

1

im. Romualda Traugutta

wygasła, a Szkole Podstawowej powołanej w ramach Zespołl Szkół Publicznych nr

XXvIJ2}lllZ

z dnia21 września2}|Ż r.

-

1 nadano

uchwałą

zgodnie ze stosowanymi pľocedurami i po wniosku Rady

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego placówki_ imię FiIipa de Giľaľda. Dodała,

że decyzja o zmianie patrona szkoĘ leŻy w gestii społecznościtejże jednostki oświatowej.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło czwoľo emerýowanych nauczycieli SzkoĘ Podstawowej

nr 7,ktőrzy wysłuchali wyjaśnieńi uczestniczyli w dyskusji zradnymi. Radni dopytywali również
o ciągłośćhistorii szkoły, a także podkreślili, że wola ewentualnej zniany patrona musi wyjśó od
społeczności szkolnej, nie zaśod Rady Miasta Żyrardowa. Radny Jerzy Jankowski zgłosiłwniosek
formalny, aby Komisja pľzygotowałastanowisko w omawianej sprawie iprzekazałado dyrekcji Zespołu
Szkół Publicznych nľ l pismo, w którym znajdzie się informacja, że Komisja

-

po wysłuchaniu byłych

pľacowników szkoły _ zachęca, by społecznośćszkolna rozwaĘła zmianę patrona na Romualda
Traugutta.

Ad

6.

Pani Beata Maľzęda-Przybysz, Pľzewodnicząca Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Przewodnicząca
Komisj i oświaĘi Kultury F izy cznej P.NÍŻ

Radna Beata

Protokół sporządziła: Doľota Rdęst
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