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                                                    Protokół Nr 18 

                                         z posiedzenia Komisji Edukacji 

                                             z dnia 23 listopada 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji radna Bożena Osiadacz otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji Edukacji..\ 

Powitała członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

 

Skład Komisji; 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz 

Radny Piotr Napłoszek  

Radny Kamil Bialik  

 

W obradach wzięli udział; 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Anna Sawwidis 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Marianna Frej 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Monika Pierzycka 

UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany 

Dyrektor Żłobka Publicznego w Milanówku Dorota Mońka  

 

Porządek obrad Komisji: 

1.Przyjęcie porządku obrad 

2.Informacja oświatowa za rok szkolny 2019/2020. 

3.Informacja dotycząca sytuacji bieżącej w oświacie (w czasie pandemii) 

4.Informacja o stypendiach edukacyjnych, sportowych, artystycznych. 

5.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021r. 

6.Sprawy różne 

 

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała dołączenie do porządku obrad punktu dotyczącego opinii w 

sprawie projektu budżetu na 2021 rok w działach dotyczących oświaty w punkcie nr6. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjecie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, przyjęła porządek obrad, wraz z dołączeniem do porządku obrad punktu 

dotyczącego opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 rok, w działach dotyczących oświaty, w punkcie 

nr6. 

Porządek obrad Komisji po zmianach; 

1.Przyjęcie porządku obrad 

2.Informacja oświatowa za rok szkolny 2019/2020. 

3.Informacja dotycząca sytuacji bieżącej w oświacie (w czasie pandemii) 

4.Informacja o stypendiach edukacyjnych, sportowych, artystycznych. 

5.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021r. 



 

2 

6. Opinia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok w działach dotyczących oświaty. 

7.Sprawy różne 

 

Ad.2. 

Informacja oświatowa za rok szkolny 2019/2020. 

UMM Referat Oświaty pani Agnieszka Madany przedstawiła informacje oświatową za rok szkolny 2019-

2021. 

Radny Piotr Napłoszek zadał pytanie w sprawie podanych w sprawozdaniu ilości sal lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej nr i 3, ilości uczniów w szkole. Radny zwrócił się z prośba, żeby w sprawozdaniu zawarte 

były dane aktualne. 

Pani Agnieszka Madany podkreśliła, że miała to być informacja za 2019 rok. 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że system informacji oświatowej jest podawany ze wszystkich 

jednostek 30 września a następnie w marcu. Stan organizacji szkół i przedszkoli jest zbierany przez 

System Informacji Oświatowej. Radna uważa, że radnemu Napłoszkowi chodzi o bieżące informacje we 

wrześniu. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że do danych statystycznych, można dodać dane historyczne za 

poprzedni rok szkolny, oraz dane za bieżący rok szkolny. Takie dane umożliwiłyby pełen zakres 

informacji. W obecnej sytuacji dane dotyczą tylko roku poprzedniego.    

Przewodnicząca podkreśliła, że dwa razy w roku, w SIO podawane dane dotyczą stanu zatrudnienia, 

stanu szkół, warunków, w jakich uczą się dzieci, dane dotyczące kadry oraz jakie zajęcia są 

organizowane, jaka pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana, rozwijanie zainteresowań 

uczniów. Pod tym kątem można podać dane na bieżący rok. Podsumowanie egzaminów i przedstawianie 

szkół w stosunku do powiatu, województwa i całej Polski występuje tylko raz w roku. 

Radny Kamil Bialik zadał pytanie w sprawie przeprowadzonych inwestycji, remontów w szkołach. 

Dyrektor Anna Sawwidis poinformowała, że jest na finiszu wszystkich przeprowadzonych remontów i 

inwestycji. Od 1 grudnia szkoła ma podpisaną umowę na remont hali sportowej dotyczący parkietu. Pani 

dyrektor nie wie, czy zostaną środki na odmalowanie ścian hali. Zewnętrzne schody zostały poprawione. 

Radny Kamil Bialik cieszy się, że radni śledzą sprawy dotyczące inwestycji i remontów w szkołach. 

Komisja remontowa śledzi wszystkie potrzeby szkół, spisuje to, co należy poprawić. Przypomina, że 

można to znaleźć w raporcie, wraz ze zdjęciami. 

Ad.3. 

Informacja dotycząca sytuacji bieżącej w oświacie (w czasie pandemii). 

Pani Agnieszka Madany przedstawiła informację dotyczące sytuacji bieżącej w oświacie (w czasie 

pandemii).Pani Madany poinformowała o przekazaniu laptopów uczniom „Drugiego” Grantu do szkół. W 

związku z epidemią zapotrzebowanie jest większe. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 zaznaczyła, że nauka odbywa się zdalnie poprzez Platformę Teams. 

Nauczyciele starają się nie przeciążyć dzieci. Lekcje trwają 30 min. Po tym czasie następuje 15 min 

przerwy. Zadania domowe są wysyłanie drogą elektroniczną poprzez Dziennik Vulcan oraz bezpośrednio 

na platformie Teams. Za pomocą platformy dyrektor komunikuje się z nauczycielami, on-line odbywają 

się rady pedagogiczne. Spotkania z rodzicami prowadzone są on-line. Szkoła wypożyczyła 36 sztuk 

laptopów, 11 ruterów, z czego część pochodzi „Drugiego” Grantu, część pochodzi z zasobów szkoły. 

Część laptopów pozostała w szkole, ponieważ niektórzy nauczyciele przychodzą do szkoły, żeby 

prowadzić zdalne lekcje. Grupa uczniów z orzeczeniami jest pod opieką nauczycieli wspomagających i 

ma prowadzone lekcje w szkole. 



 

3 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 przekazała informacje dotyczące Szkoły Podstawowej nr 2. Szkoła 

korzysta z platformy Teams, wykorzystując możliwości sprzętowe. Uczniowie zostali wyposażeni w 

sprzęt. Szkoła otrzymała część laptopów w ubiegłym roku, oraz w roku bieżącym. 100% uczniów ma 

dostęp do sprzętu. Obecnie znowelizowano zasady korzystania z nauki podczas zdalnego nauczania. Pani 

Frej podkreśliła, że nie można przekraczać norm, jeżeli chodzi o zalecenia, dotyczące przebywanie 

uczniów przed monitorami. Lekcje trwają po 30 min, nauczyciele starają się ograniczać ilość lekcji.  

Zostały opracowane nowe metody oceniania. Wydano 20 komputerów. Szkoła zapewnia pomoc 

techniczną w obsłudze komputera.  Zajęcia specjalistyczne odbywają się on-line. Nauczyciele ze świetlicy 

pomagają odrabiać lekcje. Uczeń ma możliwość skontaktowania się z nauczycielem, który pomoże w 

odrabianiu lekcji on-line. Wszystkie spotkania z rodzicami odbywają się on-line. Kanałem porozumienia 

jest również e-dziennik Vulcan, który służy do przekazywania ważnych informacji 

dla rodzica. Pani dyrektor zaznaczyła, że uczniowie mają bardzo dużo pracy. Nauczyciele również mają o 

wiele więcej pracy niż w systemie, kiedy przychodzili na lekcje do szkoły. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Monika Pierzycka zreferowała sprawy związane ze zdalnym 

nauczaniem w szkole nr3. Po rozmowach z nauczycielami i rodzicami uczniów opracowano sposoby 

związane z nauczaniem on-line. W Szkole Podstawowej nr 3 lekcje odbywają się na platformie ZOOM. 

Plan lekcji jest modyfikowany codziennie, żeby odpowiadać na potrzeby, żeby wszystkie lekcje były 

brane pod uwagę, ale nie obciążały uczniów. Rady pedagogiczne i zebrania odbywają się  

on-line. Część nauczycieli prowadzi lekcje zdalne ze szkoły. Do szkoły przychodzą uczniowie, którzy są 

ujęci w rozporządzeniu. Uczniowie mają opiekę nauczycieli wspomagających. Do pracy przychodzi 

również logopeda, pedagog i psycholog. Lekcje trwają od 30 do 40 min. Odbywają się również 

konsultacje dla klas ósmych. Zapotrzebowanie na komputery wzrosło trzykrotnie. Wydano trzydzieści 

komputerów. Zmodyfikowano statut, sposób oceniania.  

Radny Kamil Bialik zadał pytanie w sprawie nauki języka angielskiego oraz matematyki w szkołach. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Monika Pierzycka podkreśliła, że jest nacisk na naukę 

przedmiotów, z których uczniowie będą zdawać egzaminy. Zajęcia prowadzone są tak jak, były 

prowadzone w klasie. Odbywa się wszystko zgodnie z planem. Są prowadzone konsultacje w szkole. 

Uczeń może zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe lekcje. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformowała, że nauczyciele języków obcych mają zajęcia w czasie 

rzeczywistym, nie ograniczają się do wysyłania materiałów. Konsultacje są prowadzone on-line. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 potwierdziła informacje podane przez przedmówczynie. W szkole 

jest duży nacisk na przedmioty egzaminacyjne. Przedmioty wiodące odbywają się on-line, matematyka 

również. Lekcje języka angielskiego odbywają się w pełnym wymiarze. Są prowadzone konsultacje. 

Konsultacje dla klas ósmych nie są jeszcze wdrożone. Będą prowadzone w terminie bliskim egzaminów. 

Uczniowie, którzy mają kłopoty w nauce, mają zajęcia wyrównawcze. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał o stan zaopiekowania uczniów klas ósmych pod względem przedmiotów 

wiodących. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 potwierdziła, że lekcje dla klas ósmych odbywają się według 

planu. Prowadzone są stacjonarne konsultacje dla uczniów ( do pięciu osób). 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, na jakim poziomie nauczyciele oceniają poziom realizacji planu klas 

ósmych. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 potwierdziła, że plan jest realizowany. Nie ma braków, jeżeli 

chodzi o przygotowanie do egzaminów i realizację podstawy programowej.  

Konsultacje cieszą się dużym powodzeniem. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 potwierdziła informacje przekazane przez przedmówczynię. Odbyła 

się konferencja kuratoryjna, na której zapowiedziano nowe rozporządzenia dotyczące egzaminów, 

będzie dokładnie wskazane, czego można wymagać na egzaminach. Pani dyrektor nie widzi zagrożenia 

dotyczące realizacji podstawy programowej. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że celem pytania było ustalenie, czy szkoła nie ma problemu z 

realizacją podstawy programowej, żeby nie okazało się, że szkoły nie przygotowały uczniów do 

egzaminów. 

Przewodnicząca Komisji podsumowała, że prawie 90 uczniów w mieście otrzymało laptopy i ok. 20 osób 

rutery. Radna poinformowała, że dużo firm się odzywa z propozycją przekazania komputerów, bardzo 

prężnie działa też w tej sprawie rada rodziców w SP1. Radny Jakub Piotrowski zaproponował wsparcie w 

organizacji dla uczniów komputerów do nauki szczególnie dla dzieci z rodzin bardzo potrzebujących, 

wielodzietnych.  

W szkole nr 3, realizuje się program przez platformę Zoom a w szkole nr 1 i 2 przez Platformę Teams. W 

Teamsach założone są zespoły tematyczne (np. zespół jęz. polskiego, matematyki itd.) każda klasa, ma 

tyle zespołów ile ma lekcji. W każdym zespole umieszczone są przez nauczyciela pliki z tematami i 

zadaniami na poszczególne zajęcia. W plikach są zawarte wszystkie materiały. Nawet jak ucznia nie ma w 

szkole, to może zajrzeć do materiału z danej lekcji. Równolegle w Dzienniku Vulcan jest podawana 

informacja dla wszystkich rodziców. W Teams bardzo łatwo jest sprawdzić, czy jest realizowany 

program. 

Następnie radna poruszyła temat konieczności zakupu dla oświaty generatorów ozonów. 

Dyrektor Żłobka Publicznego w Milanówku Dorota Mońka poinformowała, że zapisanych do żłobka jest 

40 dzieci, na dzień dzisiejszy przychodzi 35. Dyrektor stara się, żeby dzieci było więcej, ale w okresie 

pandemii jest to trudne. Dzieci chorują, ale nie częściej niż zwykle. W żłobku jest zachowany reżim 

sanitarny. Jest wyznaczona strefa rodzica, nie można swobodnie poruszać się po placówce. Nie ma 

bezpośrednich zebrań z rodzicami. Rodzice umawiają się na telefon. W ten sposób jest zachowana 

komunikacja. Pomieszczenia są, co najmniej raz w tygodniu ozonowane. 

Radny Krzysztof Wiśniewski zadał pytanie odnośnie poziomu nauczania. Czy zdalne nauczanie wpłynęło 

na poziom nauczania dzieci? 

Przewodnicząca Komisji uważa, że zajęcia on-line umożliwiają realizację podstawy programowej, a na 

platformach Teams zachowane są materiały dot. realizacji programu nauczania. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 nie ma wrażenia, że dzieci dostają zubożoną wiedzę. W porównaniu 

z wiosennym okresem pandemii, nastąpił duży rozwój, z każdym dniem nauczyciele się doskonalą. 

Kłopot jest z bezpośrednim kontaktem, tego nie zastąpi nic. O sposób przekazywania wiedzy i porcje 

wiedzy, która powinna być przekazana, pani Anna Sawwidis jest spokojna. Można się zastanowić nad 

sposobem przyswajania wiedzy przez poszczególne dziecko. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 stwierdziła, że bardzo trudno określić, czy będzie to zubożone 

nauczanie. Jest to inna praca. Nauczyciele ze swojej strony robią wszystko, żeby przekazać wiedzę 

zgodnie z podstawą programową. Dodatkowo wspomaga się uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ponieważ dla tych uczniów nauczanie on-line jest bardzo trudne. Dzieci z autyzmem lub 

Zespołem Aspergera, nie powinny zbyt długo pracować przed monitorem. Nauczyciele nie mają wpływu 

na pracę w tym systemie. Efekty takiej pracy, będą po pewnym czasie. Zostaną zmienione wymagania 

edukacyjne. Klasyfikacja w ubiegłym roku szkolnym pokazała, że zdalne nauczanie przełożyło się na 

wzrost, jakości ocen. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła wielki wkład pracy nauczycieli związany ze zdalnym nauczaniem.  
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Przewodnicząca Komisji poruszyła ważną kwestię związaną z tym, że dzieci chore np. dzieci z epilepsją 

powinny mniej czasu spędzać przed komputerem. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 uważa, że wszyscy zauważyli ogromny skok, jeżeli chodzi 

posługiwanie się technologią informacyjną. Do niedawna, nie wyobrażano sobie, żeby dziecko w klasie 

pierwszej z taka biegłością posługiwało się mediami. Dzieci łączą się za pomocą aplikacji, rozmawiają, 

czatują, przesyłają pracę. Jest to zupełnie coś innego niż rok temu. Cale społeczeństwo przeszło ogromną 

szkołę i ta potrzeba dostosowała do potrzeb, które się pojawiły. Kompetencje informatyczne bardzo 

wzrosły. 

Radny Kamil Bialik poruszył kwestię ozonatorów. Radny poprosił o informację, gdzie brakuje tych 

urządzeń. Jeżeli okaże się, ze urządzenia są potrzebne, zawiadomi pana Łukasza Ryka, który w imieniu 

UM zajmuje się dostarczaniem ozonatorów. 

Dyrektor Żłobka Publicznego w Milanówku Dorota Mońka podkreśliła, że pomimo to, że korzysta z 

ozonatora za zmianę z dyrektor Dorotą Malarską, może użyczyć urządzenia szkołom. Pani dyrektor 

podziękowała panu Łukaszowi Ryk za współpracę. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 bardzo chętnie skorzysta z ozonatora, ponieważ ma cztery sale 

lekcyjne, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi. 

Przewodnicząca przekazała podziękowania od Dyrektor Przedszkola nr1 p. Doroty Malarskiej 

skierowane do Burmistrza miasta i do p. Łukasza Ryka za pomoc i sprawne działanie podczas sytuacji 

pandemicznych w przedszkolu. 

 

Ad.4. 

Informacja o stypendiach edukacyjnych, sportowych, artystycznych. 

UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany przedstawiła informację o stypendiach. Pani Madany 

poinformowała, że wpłynęły trzy wnioski o stypendia edukacyjne. Jedno nie spełniało wymaganych 

kryteriów. Stypendia sportowe otrzymało 14 dzieci, jedno muzyczne i jedna nagroda. W dniu dzisiejszym 

wyszły wnioski o wypłaty stypendiów dla dzieci. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że ze względu na pandemię nie odbędzie jak zawsze uroczyste 

wręczenie, a informacje z gratulacjami zostaną przesłane indywidualnie. 

Ad.5. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021r. 

UMM pani Katarzyna Stelmach omówiła temat współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na 2021r. Projekt uchwały dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi został 

przedstawiony radnym, poddany konsultacjom społecznym. W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły 

żadne uwagi merytoryczne dotyczące treści tej uchwały. Ta uchwała powstała na bazie obecnej 

obowiązującej uchwały. Zmienione zostały tylko lata. Program się sprawdza, nie zostały wniesione 

zmiany. Utrzymana jest kwota 100 000,00zł. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały dotyczący współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2021r. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz za 

Radny Piotr Napłoszek za 

Radny Kamil Bialik za 
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Ad.6.  

Opinia w sprawie projektu budżetu na 2021 rok w działach dotyczących edukacji 

UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany poinformowała, że po rozmowie z panią Malińską dotyczącą 

szkół, powinno na 99% starczyć środków. Nie można jednak określić tego do końca. 

Do 10 grudnia spłyną informacje ze szkół w sprawie zapotrzebowań.  

Przewodnicząca zwróciła się z prośba o przekazanie informacji dotyczącej budżetu w działach 

dotyczących oświaty, dział 800. 

UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany podkreśliła, że wszystkie kwoty są obliczone na podstawie 

arkusza organizacyjnego. Kwoty te zmieniają się, ponieważ obecnie jest więcej dzieci z 

niepełnosprawnością. Pani Madany przedstawiła wydatki i dochody w budżecie. 

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie w sprawie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 

1 i Szkoły Podstawowej nr 3. Radna chciałaby wiedzieć, czy w ramach termomodernizacji planowana jest 

wymiana piecy, gdyż taka była mowa podczas spotkań komisji, która oglądała obiekty oświatowe. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 poinformowała, że w planach inwestycyjnych jest wymiana 

pieca w kwocie 200 000,00zł. Planowane jest również odwodnienie, wymiana papy na budynku szkoły, 

izolacja. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 uważa, że wymiana pieca miała wchodzić w termomodernizację. 

Pani Sawwidis podkreśliła, że piece są stare, awaryjne i należy je wymienić. 

UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany poinformowała, że termomodernizacją zajmuje się TOM i 

pytania powinny być skierowane do Referatu TOM. 

Radny Kamil Bialik był w Ref. TOM i zapoznał się z planami termomodernizacji szkół. W ramach tych 

projektów, oprócz ocieplenia budynków jest również kompletna modernizacja kotłowni, modernizacja 

całego systemu centralnego ogrzewania. Planowano również wymianę piecy. Radny nie wie, z jakiego 

powodu planowane jest 200 000,00 zł na wymianę pieca w szkole nr3. ·Wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 podkreśliła, że sprawa jest pilna, ponieważ piec jest w złym stanie technicznym, 

dlatego został uwzględniony w planach inwestycyjnych. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 

2021 rok w działach dotyczących edukacji. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz za 

Radny Piotr Napłoszek przeciw 

Radny Kamil Bialik za 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie opinię dotyczącą WPF w działach dotyczących oświaty. 

Komisja w głosowaniu; 2-za, 1- przeciw, pozytywnie zaopiniowała WPF w działach dotyczących oświaty.  

Przewodnicząca Bożena Osiadacz za 

Radny Piotr Napłoszek przeciw 

Radny Kamil Bialik za 

 

Ad.7. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za pracę wszystkim nauczycielom w tak trudnym czasie 

pandemii. Radna podziękowała również osobom współpracującym z oświatą tj. Panu Łukaszowi Rykowi, 

Pani Agnieszce Madany i Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
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Radna Bożena Osiadacz przypomniała o prośbie związanej ze zwiększeniem ilości generatorów ozonu, 

ponieważ jest to bardzo ważna sprawa w okresie pandemii. Bardzo ważną i pilną sprawą jest również 

zakup piecy dla szkół oraz sprawdzenie kwestii dotyczącej termomodernizacji.· 

 

  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

   

Przewodnicząca Komisji Edukacji 

/-/ 

Radna Bożena Osiadacz 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           


