Protokół
zposiedzenia Komisji oświatyi Kultury Fizycznej RMZ
z ďnia22 maja20I7 r.
Stan Komisji

OiKF -

Obecnych

8 radnych

-

5 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu'

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy organizacyjne'.

a.
b.
c.
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obrad;
Przedstawienie porządku obľad.

Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych i kultuľalnych dla uczniów Ąrardowskich
szkół.

3.
4.
5.
Ad

Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do pľzedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Aktualna sytuacja w miejskiej oświacie.
Zamknięcie obrad'

1.

W dniu 22 maja2017 r. o godz. 18.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie Komisji

oświaýi Kultury Fizycznej

R|\ĄŻ. Posiedzenie otworzyła i popľowadziła Pani Beata'Mäľzęda-

Przybysz,Przewodnicząca Komisji oświaýi Kultury Fizycznej RMŻ. Powitała uczestników spotkania
i przedstawi ła zaproszonych gości.

Ad2.
Informacje przedstawiła Pani Urszula Wieczoľkięwicz-Tkacz, Dyľektor Wydziału Edukacji,
któľa poinformowała o zajęciach pozalekcyjnych pľowadzonych przez placőwki zaľówno oświatowe,

jak i kultuľalne. Głos zabraŁa również Pani Beata Maľzęda-Przybysz, Przewodnicząca Komisji, która
przekazała pisemne informacje od dyľektoľów placówek. Podkľeślono,Że w zależnościod potrzeb w

placówkach oświatowych twoľzone są zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowan, a także spoľtowe,
biblioteczne cZł _w niektórych szkołach - taneczno-wokalne, turystyczne, teatľalne. opisano również
zajęcia prowadzone w innych placówkach.
W toku dyskusji radni popľosili o pľzygotowanie informacji na temat czytelnictwa w szkołach.

Ad 3.
Informacji udzieliła Pani Uľszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału Edukacji, któľa
przypomniała, że prawo obliguje gminy do zapewnienia dzieciom miejsc w przedszkolach, a takŻe
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o tym, że sześcio|atki mogą kontynuowaó naukę w przedszkolu lub wziąó udział w rekľutacji do klas

zeľowyclr szkoĘ podstawowej. W toku dyskusji radnizainteresowali się przebiegiem procesu wstępnej
rekrutacji. Udzielono również informacji o rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej
nr

1

_ zgodnie z przepisami na poziomie klasy siódmej nlożliwe jest utworzenie klasy dwujęzycznej

-

atakże o rekrutacji do Liceum ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego.

Ad 4.
Pani Uľszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyľektor Wydziału Edukacji, poinformowała, że projekty

arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 201712018 złożone byĘ do kuratoľium. Dodała, Że dyrektorzy
wykazali koniecznośó zatrudnienia nauczycieli, ktőrzy są zatrudnieni w szkołach przez mianowanie lub
na czas określony,w związku z czym reforma systemu oświaýnie pociągnie za sobą zwolnień. W toku

dyskusji dociekano' jak wygląda kwestia zatrudnianja nauczycieli-emerytów. Zadawano pytania
doty czące m. i n.

wysokościsubwencj i oświatowej .

Ad 5.
Pani Beata Marzęda-Przybysz, Pľzewodnicząca Komisji oświaýi Kultury Fizyczĺej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkaniazaudział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Pľzewodnicząca
Komisj i oświaty i Kultury F izycznej F.MŻ

Radna Beata

-Przybysz

Pľotokół sporządziła: Doľota Rdest
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