Pľotokół

z posiedzenia Komisji oświatyi Kultury Fizycznej RMŻ
z
Stan Komisji

ďnia 29 maja 2017 r.

obecnych _ 5 ľadnych

oiKF _ 8 ľadnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2'
3.
4.
Ad

Otwarcieposiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obľad;
Przedstawienie poľządku obrad.

Analiza możliwościutwoľzenia kolejnej klasy piątej w Zespole Szkół Publicznych nr

3

Sprawy rőżne.
Zamknięcie obrad.

1.

dniu 29 maja 2017 r. w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie Komisji oświaty

i

Kultury Fizycznej RMZ. Posiedzenie otworzyŁa

i

poprowadziła Pani Beata Marzęda-Przybysz,

Pľzewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fizycznej RMZ. Powitała uczestników spotkania
i przedstawiła zaproszonych gości.

Ad 2.

Pani Beata Maľzęda-Pľzybysz, Przewodnicząca Komisji, wpľowadziła ľadnych do tematu
poľuszanego podczas komisji. Podczas sesji Rady Miasta Żyrardowa radna Monika Gwiaździńska-

Wrzesień złoĘławniosek w spľawie utworzenia w roku szkolny Ż017l20l8 dodatkowej klasy piątej
w Zespole Szkół PublicznychNr 3 w Żyrardowie w związku zdużąliczebnościąklas

czwaĘch w ľoku

szkolnym 201612017 ' Pani Mirosława Barańska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3, wyjaśniła,
że trzy klasy czwaľte - ogólna, integracyjna i sportowa _ są zbyt duŻe i zasadnym byłoby utwoľzenie

kolejnej klasy o profilu ogó|nym celem zmniejszenia liczebnościjuż istniejącej klasy ogólnej. Głos
zabrałaľőwnieżPani Uľszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyľektor Wydziału Edukacji, któľa przedstawiła
możliwościpodziału uczniów według pisma złoŻonego przezich rodziców'
W toku dyskusji członkowie Komisji zgodzili się co do potrzeby utworzenia nowego oddziału'
Dociekali, jak Iiczne są inne klasy w szkole' a takŻęjakie koszty niosłoby za sobą powołanie nowego
oddziałl. Wiele miejsca poświęcili również ustaleniu, jak zostanie dokonany podział. Po zakończeniu
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dyskusji członkowie Komisji oświaty i Kultury Fizycznej opľacowaliwniosek' w którym zwrócili się

do Preą'denta Miasta z prośbąo utworzenie dodatkowej klasy piątej w ľoku szkolnym 2017/2018
w Zespole Szkół Publicznych Nr 3. W głosowaniu członkowie Komisjipopaľliwniosek 5 głosami ,,za"

pr4' braku głosów ,,ptzeciw" i
się''.
',wstrątmuję
Ad 3.
Radni zwrócili uwagę na fakt, Żeliczba osób zamieszkujących
nr 3 będzie się zwiększaé, w związku

Ęon Zespołu Szkół Publicznych

z czym problem dużej liczby uczniów

w jednym oddziale może

się powtarzaó. Proponowali możliwośó pľzeprowadzenia w niedalekiej przyszłościzmiany obwodów
szkół.

Äd 4.
Pani Beata Marzęda-Przybysz, Pľzewodnicząca Komisji oświaty i Kultury Fi4lcznej RMŻ,
podziękowała uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Przewodnicząca
Komisji oświaýiKultury F izycznejRNIŻ

Radna Beata

Przybysz

Pľotokół sporządziła: Dorota Rdest
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