P R O T O K Ó Ł nr 6/2018
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – podziękowała Dyrektor LVI LO
p. Beacie Żeromskiej oraz Z-cy Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 p. Renacie Kaczyńskiej za
przyjęcie Komisji Oświaty w progach swoich placówek. Przywitała radnych oraz przybyłych
gości i odczytała proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/2018 z 25 kwietnia 2018 roku.
3. Wizja rozwoju Zespołu Szkół nr 42 i LVI Liceum Ogólnokształcącego.
4. Przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 360 do nowego roku szkolnego.
5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
(9 radnych za)
Ad. pkt 2.
Przyjęcie protokołu nr 4/2018 z 25 kwietnia 2018 roku.
Protokół nr 4/2018 z 25 kwietnia 2018 roku został przyjęty jednogłośnie (9 radnych na sali).
Ad. pkt 3
Wizja rozwoju Zespołu Szkół nr 42 i LVI Liceum Ogólnokształcącego.
Przewodnicząca

Komisji

Oświaty

p.

Wanda

Kopcińska

–

poprosiła

dyrektor

o przedstawienie wizji rozwoju poszczególnych placówek.
Dyrektor LVI LO p. Beata Żeromska – przywitała radnych w swojej placówce. Na początku
przedstawiła plan na nowy rok szkolny 2018/2019. Powiedziała, że powstaną trzy klasy o profilach:
•

klasa A POLITECHNICZNA, przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski,
do wyboru fizyka lub geografia

•

klasa B MEDYCZNO-PRZYRODNICZA, przedmioty rozszerzone: biologia, język
angielski, do wyboru: fizyka lub chemia

•

klasa C JĘZYKOWO-PRAWNO-EKONOMICZNA, przedmioty rozszerzone: język
angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Co udało się osiągnąć roku szkolnym 2017/18:
•

nawiązanie współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

•

nawiązanie współpracy z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego

•

udział w konkursie na wynalazek

•

spotkanie z reżyserem p. Tomaszem Drozdowiczem

•

spotkanie z dziennikarzem i redaktorem p. Tadeuszem Płużańskim
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•

spotkanie z córką rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Zofią Optułowicz, Prezydent RP
zaprosił LVI LO na wydarzenie upamiętniające 70. rocznicę Witolda Pileckiego

•

Konkurs Poezji Miłosnej – w jury p. Jacek Rozenek

•

organizacja talent show „Mam talent”

•

cykl spotkań historycznych po Warszawie oraz muzeach

Dodała, że planuje w przyszłym roku pracować nad motywacją wśród młodzieży oraz chciałaby
uaktywnić ich w sferze samorządowej. Zamierza również otworzyć kluby dyskusyjne, by
młodzież stała się bardziej otwarta, widoczna i rozwijała swoje pasje. Powiedziała, że jeśli chodzi
o rekrutację do klas pierwszych, to w tym roku młodzież może aplikować aż do 8 różnych klas. Z
obecnych preferencji nabór do poszczególnych klas prezentuje się następująco: ze wszystkich
preferencji obecnie jest zarejestrowanych 335 uczniów, a w zeszłym roku o tej porze było
zaledwie 181. To pokazuje zwiększone zainteresowanie LVI LO. Niestety, nie wiadomo co to są
za uczniowie oraz jaki będą reprezentować poziom.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – powiedziała, że p. Żeromska
zostając dyrektorem tej placówki podjęła się bardzo trudnego zadania. Rok pracy dał już
pierwsze owoce – np. nawiązanie współpracy z Politechniką Warszawską. Podkreśliła, że
opinie o LVI LO nie zawsze były pozytywne, ale teraz widać że szkoła dobrze funkcjonuje.
Radna p. Irena Jarzębak – powiedziała, że jako nauczyciel i menager również podziwia
dyrektor LVI LO, która na różne sposoby promuje swoją placówkę.
Dyrektor LVI LO p. Beata Żeromska – podziękowała za słowa uznania oraz za wsparcie
jakie okazują radni.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zauważył, że LVI LO kojarzy się z humanistyczną szkołą,
a na najbliższy rok szkolny planowane są aż dwie klasy nie-humanistyczne (1a i 1b).
Powiedział, że jest to bardzo dobry krok i zapytał, czy wielu absolwentów pobliskiego
gimnazjów wybiera LVI LO jako kolejny etap edukacji.
Dyrektor LVI LO p. Beata Żeromska – odpowiedziała, że niewielu absolwentów wybiera LVI
LO, ponieważ gimnazjaliści wybierając klasy z rozszerzonymi przedmiotami ścisłymi wolą licea,
które są wyżej notowane w rankingach.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz – zauważył, że zmiana patrona powinna pozytywnie
wpłynąć na wizerunek szkoły. Zapytał, jak młodzież poznaje postać nowego patrona
Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Dyrektor LVI LO p. Beata Żeromska - odpowiedziała, że młodzież bardzo pozytywnie
zareagowała na propozycję nowego patrona i zainteresowała się jego osobą. Ma
świadomość, że jest to wymagający patron.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – podkreśliła, że patron szkoły
powinien być na tyle „wielki”, by wokół niego można było budować programy wychowawcze
oraz misję szkoły.
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Za-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Renata Kaczyńska – powiedziała w Zespole Szkół
nr 42 działający trzy placówki: Technikum nr 8 im. Jana Karskiego, Szkoła Branżowa
Pierwszego Stopnia nr 37 im. Jana Karskiego oraz 154 LO dla dorosłych. Od września
zostało zaplanowane poszerzenie oferty edukacyjnej. Profile od nowego roku szkolnego
będą wyglądały następująco:
• technik informatyk
• technik obsługi turystyczne
• technik spedytor
• technik logistyk
• oddział sportowy – technik informatyk – piłka nożna
• oddział sportowy – technik obsługi turystycznej – piłka siatkowa
Pracodawcy, Urzędy Pracy oraz Biuro Edukacji od jakiegoś czasu proponowali rozszerzenie
oferty edukacyjnej, więc od nowego roku szkolnego będą cztery nowe klasy: dwie sportowe,
technik logistyk oraz technik spedytor. Zostały podpisane też porozumienia z dwoma lokalnymi
klubami sportowymi : KS Ursus (piłka nożna) i UKS Iskra (siatkówka). Powiedziała, że w sprawie
naboru w jej placówce też nie wiadomo ile dokładnie uczniów zostanie przyjętych, ale planuje
mieć 21 oddziałów.
Plany na kolejny rok:
•

zaangażować się w projekt „Erasmus+”

•

w ramach nauki języków obcych oprócz angielskiego i niemieckiego, uczniowie będą
mieli możliwość nauki języka hiszpańskiego i rosyjskiego

•

w ramach „Lokalnej Akademii Cisco” rozpocząć kształcenie drugim poziomie

•

innowacja pedagogiczna dla technika obsługi turystycznej pod nazwą „Turysta dobrze
poinformowany” – większy nacisk na naukę pilotażu i przewodnictwa turystycznego

•

nowi pracodawcy będą współpracować z ZS nr 42 – hotel Hilton, hotel De Silva, firma
informatyczna „Eskom”, firma informatyczna „Expert”

•

działanie w ramach „Projektu e-twinning” - motywowanie uczniów do nauki i otwarcie
na Europę.

Powiedziała, że w codziennej pracy bardzo pomocny jest Zespół Funduszy Europejskich. Dzięki
owocnej współpracy z funduszy europejskich były realizowane takie projekty jak „Stawiaj na
praktykę, staraj się o staż” czy „Mój wybór moja decyzja”. W najbliższym roku szkolnym
rozpocznie się program „Inwestycja w przyszłość”. Powiedziała, że te przedsięwzięcia są bardzo
ważnym elementem programu nauczania, ponieważ uczniowie mają możliwość zdobywania
certyfikatów, które są uznawane przez pracodawców. Oprócz tego, dzięki Funduszom
Europejskim ma szansę na modernizację sal. Powiedziała, że nauczanie zawodowe wymaga
dużych nakładów finansowych, ponieważ sale muszą być dostosowane do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Oprócz wsparcia unijnego, może liczyć też na pomoc
Zarządu Dzielnicy – dzięki przekazanym środkom zakupiła np. drukarkę 3D. W budżecie na
najbliższy rok zaplanowała zakup np. spawarki do światłowodów, by dzieci mogły zapoznać się z
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funkcjonowaniem takiego urządzenia, które mogą spotkać w swojej praktyce zawodowej.
Dodała, że niedawno w ZS nr 42 pojawili się ewaluatorzy z Kuratorium Oświaty, którzy po
spotkaniach z rodzicami i uczniami stwierdzili, że „gdyby te dzieci miały możliwość
kontynuowania dalszej nauki w tej szkole, one by tu wszystkie wróciły”. Podsumowała, że tak
ciepłe słowa pracownika kuratorium pokazały, że dotychczasowa praca z młodzieżą, jak i plany
na kolejne lata, prowadzą ZS nr 42 w dobrą stronę.
Radny p. Łukasz Nejman – zwrócił się z prośbą o określenie, jaki rodzaj sprzętu jest
potrzebny w ZS nr 42.
Za-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Renata Kaczyńska – odpowiedziała, że powinien
być to taki sprzęt, który będzie zgodny z wymaganiami do nowych podstaw programach oraz
stanowisk egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Radny p. Łukasz Nejman – zapytał, czy ma też środki z innych źródeł na modernizację
szkoły.
Za-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Renata Kaczyńska – odpowiedziała, że ma
możliwość zaoszczędzenia środków w ramach szkolnego budżetu oraz uzyskuje wsparcie
od Burmistrza Dzielnicy, ale najwięcej środków ma z UE.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał jak wygląda współpraca między ZS nr 42 a LVI LO
i czy przekłada się też na kadrę nauczycielską.
Za-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Renata Kaczyńska – odpowiedziała, że tylko
pojedynczy nauczyciele uczą w obydwu szkołach. Wyjaśniła, że jej klasy maja zupełnie inną
specyfikę zajęć bo np. mają zajęcia zawodowe, które w liceum nie występują. Powiedział, że
różne klasy współpracują ze sobą i biorą udział we wspólnych projektach czy wydarzeniach.
Radna p. Anna Lewandowska – powiedziała, w tym roku uczniowie z technikum i
oddziałów gimnazjalnych wspólnie wzięli udział w seminarium podsumowującym projekt
„Twoje dane – twoja sprawa”. Dodała, że uczennica technikum zdobyła II miejsce w ramach
projektu o ochronie danych osobowych.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał, którzy uczniowie będą korzystać ze spawarki do
światłowodów.
Za-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Renata Kaczyńska – wyjaśniła ze głównie technik
informatyk oraz inni uczniowie w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, podczas
których uczniowie uczą się projektowania sieci, w tym i światłowodów.
Radny p. Łukasz Nejman – zapytał ile kosztuje taka spawarka.
Za-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 42 Renata Kaczyńska – odpowiedziała, że ok. 5 000,00 zł.
Dodała, że w budżecie szkoły jest nadwyżka środków w wysokości 26 000,00 zł i liczy, że
powróci ona do ZS nr 42.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – powiedział, że panie dyrektor przedstawiły w pigułce
jak funkcjonują ich placówki. Uważa te ścieżki za prawidłowe i właściwe. Zauważył, że jego rola
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polega głównie na wspieraniu podjętych działań, ponieważ zdobywanie wiedzy to nie jest tylko
nauka, ale też udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zauważył, że
planowany nabór w obu szkołach zmierza w dobrą stronę. Dodał, że nadwyżka w budżecie
zapewne powróci do ZS nr 42. Pogratulował słów pochwały od ewaluatora z Kuratorium
Oświaty. Zauważył, że jeżeli osoba z zewnątrz dobrze ocenia pracę ZS nr 42, to znak że szkoła
zmierza w dobrą stronę i nie ma czego się wstydzić.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zauważył, że w jednym budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42 są
aż cztery placówki. Zapytał, który dyrektor odpowiada za budynek od strony technicznej.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że Dyrektor LVI LO p. Beta
Żeromska pełni funkcję zarządcy obiektu.
Radna p. Jolanta Dąbek – zapytała, skąd pomysł na zmianę patrona dla liceum.
Dyrektor LVI LO p. Beata Żeromska – odpowiedziała że wynika to z zapisów ustawy
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomników.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – dodał, że w Ursusie dwie szkoły zmieniają
patrona. Oprócz liceum to zmiany dokona również SP nr 11. Do obecnej nazwy dodano
słowo „żołnierzy” i obecna nazwa placówki brzmi: SP nr 11 im. Żołnierzy I Dywizji
Kościuszkowskiej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – podziękowania paniom dyrektor
za wystąpienia i życzyła wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
Ad. pkt 4
Przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 360 do nowego roku szkolnego.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że przygotowanie SP nr 360 do nowego
roku szkolnego idzie bardzo dobrze. Przypomniał, że 19 czerwca odbędzie się kolejny konkurs na
dyrektora SP nr 360. Poinformował, że zostali wybraniu już nauczyciele oraz pracownicy obsługi,
którzy mają obiecane miejsca pracy od pierwszego września. Nowy dyrektor powinien podpisać
z nimi umowy wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Powiedział, że przy organizacji pracy
szkoły bardzo ciężko pracował cały Wydział Oświaty z pomocą Dyrektora LVI LO p. Żeromskiej
oraz Dyrektor SP nr 4 p. Gerełło. Powiedział, że w SP nr 360 będą klasy na

wszystkich

poziomach, oprócz klas VIII oraz zostanie otwarte 7 oddziałów zamiejscowych dla Przedszkola
nr 418. W sumie na rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 360 będzie się uczyło ok. 800 dzieci, co
przekroczyło najśmielsze oczekiwania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – zauważyła, że dzięki tak dużej
ilości uczniów, będą odpowiednie środki finansowe na funkcjonowanie SP nr 360.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że środki dla każdej szkoły są
przyznawane na przełomie września i sierpnia, po realizacji wcześniejszego budżetu. SP
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nr 360 nie była brana pod uwagę. Dzielnica wystąpiła o 2 mln złotych na wyposażenie
placówki, by szkoła mogła ruszyć od pierwszego września. Zaprosił radnych na rozpoczęcie
roku szkolnego 2018/19 do SP nr 360 na dzień 3 września. Poinformował, że odbędzie się
wtedy piknik, podczas którego uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mieli okazję się poznać.
Radna p. Urszula Bodych – zapytała, ilu kandydatów się zgłosiło do konkursu na dyrektora
SP nr 360.
Wydział Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że wpłynęło
5 ofert. Dodała, że w ramach organizacji placówki Wydział pracuje nad organizacją żywienia
w szkole. WOW wystąpił do firm gastronomicznych, które pracują w szkołach w Ursusie
i świadczą usługi cateringowe, aby przedstawili swoje oferty.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz – zauważył, że w gazecie kilka miesięcy temu pojawiały
się artykuły straszące, że SP nr 360 będzie pusta. Pogratulował Zarządowi Dzielnicy
i Wydziałowi, że uda się uruchomić tą placówkę bez najmniejszych problemów. Zapytał, czy
będą do tej szkoły uczęszczały dzieci z innych dzielnic Warszawy.
Wydział Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała, że każdy
dyrektor danej placówki decyduje czy przyjmie dziecko spoza rejonu.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – przypomniał, że do szkół w Ursusie uczęszczają
dzieci nie tylko z innych dzielnic, ale też z Piastowa czy Ożarowa Mazowieckiego.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz - zapytał ile klas z SP nr 4 przeniosło się do nowej szkoły.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – powiedział, że w Ursusie były 3 placówki, do
których uczęszczało ponad 1 000 dzieci – SP nr 4, SP nr 11 i SP nr 14, w których liczba
uczniów spadła poniżej 1 000 uczniów. Przedstawił ilość uczniów w poszczególnych
szkołach podstawowych w Ursusie w nowym roku szkolnym.

Ilość uczniów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2018/19
SP nr 2

SP nr 4

SP nr 11

SP nr 14

728

760

1 000

804

SP nr 360

630
(tylko szkoła
podstawowa)

SP nr 381

SP nr 382

SP nr 383

345

923

386

Wydział Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – przedstawiła ilość uczniów,
które się przeniosły do SP nr 360 z poszczególnych szkół w Ursusie.
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Ilość uczniów przeniesionych do SP nr 360 według klas w roku szkolnym 2018/19
II

III

IV

V

VI

VII

SUMA

SP nr 4

35

11

86

31

21

55

239

SP nr 382

5

3

6

4

1

-

19

SP nr 14

6

3

19

9

3

5

45

Ad. pkt 5
Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Brak spraw wniesionych przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Ad. pkt 6
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
Pismo Przewodniczącej Radu m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w
Statucie m.st. Warszawy.
Komisja Oświaty pismo przyjęła informacyjnie.
Ad. pkt 7
Dyskusja i wolne wnioski.
Radny p. Stanisław Dratkiewicz - zapytał w sprawie „Lata w mieście”. Powiedział, że wielu
uczniów i dzieci z zerówek nie zostało przyjętych w pierwszym naborze.
Z-ca Burmistrza p. Wiesław Krzemień – odpowiedział, że jeśli chodzi o dyżury to Wydział
Oświaty pracuje nad pewnymi rozwiązaniami. Na najbliższej Komisji Oświaty zostanie to
dokładnie omówione.
Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska – podziękowała za możliwość
zorganizowania Komisji Oświaty w LVI LO i zaprosiła radnych oraz gości do zwiedzania obu
placówek.
Zwiedzanie LVI LO oraz ZS nr 42. Wobec wyczerpania wszystkich punktów Przewodnicząca
Komisji Oświaty p. Wanda Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
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