P R O T O K Ó Ł nr 7/2018
z dnia 3 lipca 2018r.
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Obradom przewodniczyła p. Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty.
W obradach komisji uczestniczyli: radni, Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik, Głowna
Księgowa p. Elżbieta Stępkowska oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p.
Joanna Hermanowska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska – odczytała proponowany porządek obrad.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/2018 z dnia 7 maja 2018 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVII Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Akcja Lato w Mieście.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez uwag (10 radnych na sali posiedzeń).
Ad. PUNKT – 2
Przyjęcie protokołu nr 5/2018 z dnia 7 maja 2018 roku.
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 7 maja 2018r. został przyjęty
z uwagami.
(10 radnych na sali posiedzeń)
Ad. PUNKT – 3
Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVII Sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – omówiła trzy projekty uchwał w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok.
Druk nr 271
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
- Wydział Infrastruktury – budowa mieszkań komunalnych – zwiększenie o kwotę
1 014 183,00 zł.
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Środki są niezbędne aby mieszkania budynku komunalnego zostały wykończone. W zakres
tych prac wchodzi: wykończenie podłóg, ścian, wyposażenie kuchni i łazienek. Środki na ten
cel zostały zabezpieczone w Biurze Polityki Lokalowej.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów:
- środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy – zwiększenie o kwotę 1 014 183,00 zł.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na
2018 rok – druk nr 271.
(10 osób na sali obrad)
Druk nr 272
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:
- prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zwiększenie o kwotę 590 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
pracowników oraz na składki na ubezpieczenie społeczne,
- prowadzenie świetlic szkolnych – zmniejszenie o kwotę 990 000,00 zł,
- prowadzenie publicznych techników – zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Wydział Infrastruktury:
- utrzymanie i remonty dróg gminnych – zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł,
- utrzymanie i remonty sieci wodno–kanalizacyjnej – zwiększenie o kwotę 46 000,00 zł
z przeznaczeniem na prace eksploatacyjno–konserwacyjne w przepompowni ścieków
sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów / Legnickiej.
3. Wydział Administracyjno – Gospodarczy:
- ochrona osób i mienia – zmniejszenie o kwotę 5 261,00 zł.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
1. Wydział Infrastruktury:
- modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki – zmniejszenie o kwotę 192 041,00 zł w
związku z faktem, że zabezpieczona kwota na realizacje zadania nie została
wydatkowana, a roboty budowalne oraz inne prace zostały zakończone istnieje
możliwość zagospodarowania kwoty zmniejszenia na inny cel,
- nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odc. od ul. Szamoty do Plac Czerwca
1976r. – rozliczenie z inwestorem prywatnym – zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł
w związku z odwołaniem strony od wydanej decyzji odszkodowawczej nie ma
możliwości wydatkowania środków finansowych w celu nabycia gruntu,
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- budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad
linią kolejową Warszawa – Katowice – zmniejszenie o kwotę 426 200,00 zł, Urząd
jest w trakcie przygotowywania procedury w celu podpisania umowy z GDDKiA,
- przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – zmniejszenie o kwotę 50 258,00 zł,
zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędne z powodu ewentualnych opłat
związanych z dopuszczeniem przebudowanej ulicy do użytkowania,
- budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby – zwiększenie o kwotę
192 041,00 zł.
2. Wydział Administracyjno – Gospodarczy:
- realizacja projektu „Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy
Ursus” – zwiększenie o kwotę 5 261,00 zł.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał na jakim etapie jest budowa dróg dojazdowych.
Zwrócił przy tym uwagę, że środki na to zadanie są przenoszone na rok 2020.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – odpowiedział, że w powyższej sprawie nadal się
nic nie zmieniło, ponieważ sprawa nadal jest w GDDKiA. Przypomniał, że dzielnica jest
gotowa do zrobienia przetargu i posiada na ten cel środki. Jednak bez wydania pozwolenia
na tą działalność dzielnica nic nie może zrobić.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał dlaczego środki są przeniesione na rok 2020, i czy
środki na ten cel nie mogłyby być przeniesione na rok 2019.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – zwrócił uwagę, że nie umie odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ nie prowadzi inwestycji i szczegółowo nie zna tematu. Zaznaczył jednak,
że takie pytanie można zadać na najbliższej sesji.
Komisja informacyjnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok – druk nr 272.
W dyskusji brali udział: p.p. Tomasz Dąbrowski, Elżbieta Stępkowska, Kazimierz
Sternik, Marianna Jaguścik, Urszula Bodych.
Druk nr 278
Załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących:
- Wydział Administracyjno–Gospodarczy – koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu
komunalnego – zmniejszenie o kwotę 25 830,00 zł.
Załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych:
- Wydział Infrastruktury – budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy –
zwiększenie o kwotę 25 830,00 zł związane jest z koniecznością podpisania umowy na
ochronę budynku zespołu szkół, który został oddany do użytku przed terminem.
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Radny p. Tomasz Dąbrowski – dopytywał czy, obiekt został już odebrany do użytkowania
od wykonawcy i nie trwają tam żadne prace.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – poinformowała, że inwestycja została
odebrana od wykonawcy, który zszedł już z obiektu i potrzebna jest ochrona.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał czy to urząd zajmuje się procedurą dopuszczenia
budynku do użytkowania i czy wykonawca bierze w tym udział.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – zwrócił uwagę, że nie zna szczegółów umowy, ale
jest pewien, że inwestor wraz z wykonawcą w tej kwestii się porozumieli. Zaznaczył przy tym,
że najważniejsze jest to, aby budynek szkoły został dopuszczony do użytkowania.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – dodała, że przy odbiorze obiektu uczestniczą
obie strony tj. inwestor i wykonawca, jak i również inne urzędy niezbędne do wydania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie.
Radna p. Marianna Jaguścik – poprosiła o wytłumaczenie załącznika nr 1, w którym plan
ze stanu na dzień 26 czerwca wynosi 240 000,00 zł, zaangażowanie to kwota 207 000,00 zł,
zmniejszenie jest o kwotę 25 830,00 zł a plan po zmianach 634 670,00 zł.
Główna Księgowa p. Elżbieta Stępkowska – odpowiedziała, że przenosi się kwotę
z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych, wobec czego w tabeli prezentowane są
zmiany w zakresie wydatków bieżących, którego dysponentem jest Wydział Administracyjno
–Gospodarczy, który dysponuje swoje środki do przeniesienia do załącznika inwestycyjnego
na zawarcie umowy. Natomiast kwota 634 670,00 zł to wszystkie środki wydziału
w wydatkach bieżących.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na
2018 rok – druk nr 278.
(11 osób na sali obrad)
W dyskusji brali udział: p.p. Tomasz Dąbrowski, Elżbieta Stępkowska, Kazimierz
Sternik, Marianna Jaguścik.
Przewodnicząca Komisji p. Wanda Kopcińska – poinformowała, że na sesji będą
procedowane jeszcze poniższe uchwały:
- projekt uchwały w sprawie skargi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami z dnia
14 czerwca

2018r.

dotyczącej

uchwały

Nr

207/XLV/2018

Rady

Dzielnicy

Ursus

m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2018r.
Zwróciła uwagę, że dyskusja nad tym projektem uchwały zostanie przeprowadzona na sesji.

Komisja powyższy projekt uchwały przyjęła informacyjnie.
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- projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie wystąpienia do rad dzielnic m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w Statucie
m.st. Warszawy.
Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do
rad dzielnic m.st. Warszawy o zaopiniowanie zmian w Statucie m.st. Warszawy.
Wynik głosowania:
10 osób za, 1 osoba się wstrzymała
(11 osób na sali obrad)
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady
m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Poinformowała, że nowa ulica zostanie zlokalizowana po północnej stronie ulicy Posag
7 Panien i otrzyma nazwę ulica Edwarda Habicha, nazwa skrócona ul. E. Habicha. Nazwa ta
została zaproponowana przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicy
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
(11 osób na sali obrad)
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy.
Zwróciła uwagę, że na najbliższym posiedzeniu sesji zostanie to radnym zreferowane.
Komisja powyższy projekt uchwały przyjęła informacyjnie.
- projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Komisja powyższy projekt uchwały przyjęła informacyjnie.
Ad. PUNKT – 4
Akcja Lato w Mieście.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – poinformowała,
że od 2 lipca br. rozpoczął się dyżur w Przedszkolu nr 194 przy ul. Walerego Sławka, który
zapewnił 300 miejsc dla dzieci podczas „Akcji Lato w mieście” oraz w Przedszkolu 439
w Parku Achera, który zapewnił 205 miejsc. Do Przedszkola nr 194 zgłosiło się na chwile
obecną 241 dzieci a do Przedszkola nr 439 zgłosiło się tych dzieci 173. Zostały także
zabezpieczone wolne miejsca w szkole przy ul. Konińskiej, gdyby zaszła taka potrzeba.
Dyżury w powyższych przedszkolach będą trwały do 13 lipca, ponieważ są to turnusy
dwutygodniowe.
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Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał jak przedstawiają się te dyżury przez cały okres
wakacyjny, a po 13 lipca zostaną uruchomione kolejne dyżury w innych placówkach.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – potwierdziła, że
po 13 lipca zostaną uruchomione kolejne dyżury dla dzieci uczestniczących w „Akcji Lato
w mieście”. Zwróciła przy tym uwagę, że na przełomie lipca i sierpnia zawsze jest najniższa
frekwencja.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – poinformował, że wcześniej odbyło się spotkanie z
dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli podczas, którego analizowane były sytuacje z
ostatnich kilku lat odnośnie deklaracji rodziców uczestnictwa dzieci w takich akcjach.
Zaznaczył, że frekwencja wynosiła ok. 70%. Jednak zaznaczył, że nie można być pewnym
tego, że taka frekwencja się powtórzy, i że trzeba być przygotowanym na wszystko.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – zwróciła także
uwagę, że w tym roku rodzice po raz pierwszy logowali się w systemie elektronicznym jeśli
chodzi o udział dzieci w „Akcji Lato w mieście”. Niestety logowanie się przez system
wprowadziło troszkę zamieszania co spowodowało, że koordynatorzy zdecydowali się mimo
wszystko zbierać deklaracje od rodziców również w formie papierowej, dzięki czemu
otrzymali rzetelny obraz, jaka liczba dzieci będzie uczęszczać do danej szkoły na dany
turnus. Obecnie dyżury w placówkach wyglądają następująco:
- Szkoła Podstawowa nr 11 na os. Niedźwiadek - od 25 czerwca do 20 lipca, od 100 do 120
miejsc dla dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 383 - od 24 lipca do 10 sierpnia, 60 miejsc dla dzieci,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - od 13 sierpnia do 31 sierpnia, od 80 do 88 miejsc,
- Szkoła Podstawowa nr 14 - od 31 lipca do 31 sierpnia, od 85 do 120 miejsc,
- Szkoła Podstawowa nr 382 - od 25 czerwca do 13 lipca, od 118 do 135 miejsc,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - od 30 lipca do 31 sierpnia, od 122 do 142 miejsc.
Radny p. Tomasz Dąbrowski – zapytał jak wygląda frekwencja dzieci.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała,
że w tej chwili frekwencja wynosi ok. 80-90%. Podczas „Akcji Lato w mieście” są również
organizowane:
- zajęcia specjalistyczne, które organizują biblioteki na terenie Dzielnicy Ursus, Klub
Przymierza Rodzin, „U Edmunda”, Świetlica Ośrodka Pomocy Społecznej „Stokrotka”,
Dom Kultury „Miś” oraz Dom Kultury „Kolorowa”,
- zajęcia sportowe z instruktorami sportu, które organizują SP nr 2, nr 11 i nr 14 (podczas
tych zajęć będą udostępnione boiska i hale sportowe).
Następnie odniosła się do ogólnych założeń, które organ prowadzący przewidział w tym
roku. Poinformowała, że z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz
uczniowie mający stałe zamieszkanie w Warszawie. Ponadto organizatorem wypoczynku
zgodnie z uchwałą Rady Miasta jest szkoła w danej dzielnicy i uczniowie otrzymują dwa
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posiłki, w tym jeden ciepły. Zaznaczyła przy tym, że koszt posiłków nie może być wyższy niż
7,00 zł a dla dzieci z rodzin uboższych posiłki są dofinansowywane. Odniosła się również do
stawek godzinowych dla kierowników i wychowawców sprawujących opiekę w trakcie
realizacji programu. Przypomniała, że w ubiegłym roku stawka dla wychowawców wynosiła
21,00 zł brutto, w tym roku stawka wynosi 22,50 zł brutto. Natomiast stawki dla
koordynatorów wynoszą 25,00 zł brutto. Zwróciła przy tym uwagę, że Biuro Edukacji
zauważa problem niskich stawek dla kierowników i wychowawców, dlatego na ostatnim
spotkaniu dyrektor zwracał się z prośbą do Burmistrzów Dzielnic m.st. Warszawy, aby
rozważyć przyszłościowo czy byłaby możliwość zwiększenia tej kwoty.
Rada p. Urszula Bodych – stwierdziła, że przy takich kwotach niedługo nie będzie chętnych
do pracy.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała,
że niestety w budżecie w tym roku na ten cel nie było więcej środków. Ponadto miasto
ogranicza kwotę wynagrodzenia tj. za 70 godzin zegarowych kwota nie może przekroczyć
1600,00 brutto. Następnie przedstawiła atrakcje, które przygotowało miasto i z których mogą
korzystać uczniowie. Poinformowała, że do programu włączyły się takie organizacje jak
Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum
Henryka Chopina, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego,
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Olimpijskie,
Centrum

Pieniądza

NBP,

Filmoteka

Narodowa,

Instytut Wizualny,

Miejski

Ogród

Zoologiczny, Dziecięce Ogrody Muzyczne, Centrum Wielokulturowe, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Punkt Budowy II Metra na Targówku, CKS Kampania „Wiem co
jem”, Papugarnia „Ptasi Móżdżek”, Hula-kula, Muzeum Domków dla lalek oraz 19 organizacji
pozarządowych, które licznie włączyły się w realizacje programu. Organizacje te
przygotowały ofertę zarówno dla grup z warszawskich punktów edukacyjnych jak i dla osób
indywidulanych. Zapraszają na warsztaty: naukowe, fizyczne, chemiczne, biologiczne,
przyrodnicze, matematyczne, inżynieryjne, konstrukcyjne, astronomiczne, robotyczne,
architektoniczne, zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej, edukacyjne ogólnorozwojowe,
sztuka lalkarstwa, „Myśleć ekologicznie”, „Wielka makieta niepodległości”, „Lato i woda”.
Wobec powyższego koordynatorzy ze szkół na terenie dzielnicy otrzymali bilety do muzeów,
ogrodów, ogrodu zoologicznego, na wycieczki z dziećmi jak i również indywidualnie zabiegali
o to, aby wziąć udział w wyżej wymienionych warsztatach. Poinformowała, że jeżeli chodzi
o placówki oświatowe, to z budżetu wydziałowego otrzymały środki na zakup materiałów
papierniczych, które będą wykorzystane na zajęcia w szkołach oraz kwoty w wysokości od
800,00 zł do 1400,00 zł ( w zależności od liczby miejsc) z przeznaczeniem na indywidulane
wykorzystanie (np.: na bilety do kina). Dzielnica zapewnia również otwarte baseny
w dzielnicy czy boiska. Na zakończenie potwierdzała, że wszystkie dzieci otrzymały
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możliwość uczestniczenia w programie a frekwencja, jak wcześniej informowała wynosiła
ok. 80-90%. We wrześniu zostanie podsumowana „Akcja Lato w mieście”.
Radny p. Adam Chmielewski – odniósł się do stawek godzinowych dla kierowników
i wychowawców sprawujących opiekę w trakcie realizacji programu. Zaproponował, aby
w budżecie na następny rok spróbować znaleźć wyższe środki na ten cel. Natomiast jeżeli
wcześniej się będzie wiedziało, że jest to niemożliwe to należałoby taką informację
przekazać do miasta zaznaczając, że nie ma chętnych do pracy za takie stawki. Zwrócił
uwagę, że to są bardzo małe kwoty jak na zadanie, które wykonują nauczyciele w tym
okresie. Stwierdził, że dla niego jako nauczyciela taka praca nie jest łatwiejsza niż
prowadzona zwykła lekcja w szkole, ponieważ trzeba znaleźć wspólne zajęcie dla dzieci
w różnym wieku.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje do Zarządu o podjęcie działań w celu zwiększenia stawek za prace
nauczycieli pracujących przy „Akcji Lato w Mieście” i „Akcji Zima w Mieście”.
(11 osób na sali)
Ad. PUNKT – 5
Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
Brak pism skierowanych do komisji.
Ad. PUNKT – 6
Dyskusja i wolne wnioski.
Radna p. Marianna Jaguścik – zwróciła się z zapytaniem jak przebiegł konkurs na
dyrektora szkoły nr 360 oraz poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących wyników
gimnazjalnych.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – poinformował, że drugi konkurs, który został
ogłoszony nie został rozstrzygnięty. Wobec czego urząd wystąpił do Prezydent m.st.
Warszawy o powołanie na stanowisko dyrektora. Zwrócił przy tym uwagę, że Prezydent m.st.
Warszawy zgodnie z procedurą musi zasięgnąć opinii Kuratorium Oświaty. Na chwile obecną
urząd czeka na decyzje.
Radna p. Marianna Jaguścik – poprosiła o przedstawienie kandydata na stanowisko
dyrektora.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – poinformował, że jest to Pani Edyta Gawlicka – Zca Dyrektora w szkole nr 4.
Radna p. Marianna Jaguścik – zapytała czy ta Pani startowała w konkursie na dyrektora.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała,
że brała udział w obu konkursach.
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Radna p. Jolanta Dąbek – zwróciła się z zapytaniem czy ta Pani jest pedagogiem.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – potwierdzała,
że tak.
Radna p. Marianna Jaguścik – zapytała na jaki okres dokonuje się powierzenia stanowiska.
Z-ca Burmistrza p. Kazimierz Sternik – odpowiedział, że to zależy na jaki okres się
wystąpi. Można od roku do 5 lat. Zaznaczył przy tym, że urząd wystąpił do Prezydent m.st.
Warszawy o pełen okres, czyli 5-letni.
Radny p. Łukasz Nejman – odniósł się do egzaminów maturalnych. Zapytał czy są już
jakieś informacje na ten temat.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – poinformowała,
że na chwile obecną nie mają żadnych informacji. Urząd czeka nadal na szczegółowe
informacje od dyrektorów jeżeli chodzi o egzaminy maturalne jak i również egzaminy
gimnazjalne.
Radny p. Łukasz Nejman – zwrócił się z prośbą, aby przekazać taką informację w miesiącu
sierpniu.
Radna p. Irena Jarzębak – zapytała czy wszyscy nauczyciele, którzy zgłosili się do pracy do
nowej szkoły zostali przyjęci.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – odpowiedziała,
że jest ograniczona liczba godzin edukacyjnych, co wynika z ramowego planu nauczania
i ilości dzieci. Wobec czego nie wszyscy nauczyciele zostali zatrudnieni.
Radna p. Irena Jarzębak - zapytała czy dużo zostało nieprzyjętych nauczycieli.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania p. Joanna Hermanowska – poinformowała,
że dzielnica nie robi takiego podsumowania.
W dyskusji brali udział: p.p. Marianna Jaguścik, Kazimierz Sternik, Joanna
Hermanowska, Łukasz Nejman, Tomasz Dąbrowski, Anna Lewandowska, Kazimierz
Markowski, Urszula Bodych, Irena Jarzębak.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty
p. Wanda Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
Protokół sporządziła:
Anna Stańczak /-/
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