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Protokół Nr 19 
z posiedzenia Komisji Edukacji 
z dnia 25 stycznia 2021 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  
 
Porządek obrad Komisji: 
1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek. 

3.Opinia Komisji w sprawie zmiany w budżecie dot. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 

4.Sprawy różne. 

 
Ad.1 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 
 
Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek. 

UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany przybliżyła temat uchwały. 
Uchwała jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, spraw 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uchwała zostaje podjęta w porozumieniu z 
dyrektorami szkół, przedszkola i po zaciągnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 
Opinia trzech związków była pozytywna. Wynagrodzenie jest obliczane z planowanego wynagrodzenia 
nauczycieli na 2021 rok, to jest 0,8 %. Wylicza się to na podstawie arkusza organizacyjnego. Plan finansowy 
układa dyrektor. RUW wylicza z arkusza organizacyjnego finanse, jakie mogą być wydane na doskonalenie 
nauczycieli. W każdej szkole wygląda to inaczej. Dyrektorzy do 30 października poprzedniego roku składają 
tabelę z planem, jak to ma być ujęte w uchwale. Taka tabelka jest załączona do uchwały. 
 
Radny Piotr Napłoszek zauważył, że w tabeli niektóre kolumny się nie sumują. Radny uważa, że trzeba to 
poprawić. 
Pani Agnieszka, Madany zaznaczyła, że zostanie to poprawione. 
Radny Kamil Bialik zadał pytanie dotyczące przeznaczonych środków. Radny chciałby wiedzieć, dlaczego na 
niektóre szkoły są przeznaczone mniejsze, a na inne większe środki? Z czego to wynika? 
Pani Agnieszka Madany poinformowała, że wynika to z planu wynagrodzeń nauczycieli, jaki jest na dany rok. 
Np. w Szkole Nr 1 jest więcej nauczycieli niż w innych szkołach. 
Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że istnieją stopnie awansu nauczycieli. Nauczyciele są nauczycielami: 
stażystami, kontraktowymi, mianowanymi lub dyplomowani. W związku z tym różni się wysokość ich 
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wynagrodzeń. Dyrektor każdej szkoły lub przedszkola wie, jakie w danym roku szkolnym będzie 
zapotrzebowanie. Dyrektor planuje dofinansowanie do różnych form dokształcania nauczycieli (wg 
zapotrzebowania szkoły/przedszkola i zgłoszonej gotowości nauczyciela do dokształcania się). 
Radny Piotr Napłoszek zapytał, jakim zainteresowaniem cieszyło się to dofinansowanie w latach ubiegłych, 
jeżeli chodzi o studia? Radny zauważył, że maksymalna kwota dofinansowania, która wynosi 2500,00zł, 
odnosić się będzie również do kursów i innych form doskonalenia zawodowego. 
Pani Agnieszka, Madany poinformowała, że w poprzednich latach kwota była podobna. Każdy dyrektor pyta, 
czy ktoś będzie się chciał dokształcać. 
 
Radny Piotr Napłoszek zapytał, jaki to jest procent dopłaty, dofinansowania do tych studiów dla nauczyciela? 
Pani Agnieszka Madany odpowiedziała, że rocznie można dofinansować do 2500,00zł. Procent zależy od tego, 
jakie studia dana osoba wybierze. 
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że w szkołach pracują ludzie, którzy mają już stopień magistra lub 
licencjata. Większość dokształca się w studiach podyplomowych, a niektórzy robią drugi kierunek. Takie jest 
zapotrzebowanie w dzisiejszych czasach, że nauczyciel często powinien mieć dwa kierunki studiów. Studia 
kosztują do 8 tysięcy, podyplomowe od 2 500,00zł do 3 000,00zł. 
Radny Piotr Napłoszek zastanawia się, czy nie powinno się w większy sposób dofinansować studiów, a inaczej 
dofinansować kursy. Radny nie wie, czy jest taka możliwość i czy by było to zasadne. 
Pani Agnieszka Madany uważa, że jeżeli nikt się nie zgłosił, to nie ma takiej potrzeby. Większe 
zapotrzebowanie wśród nauczycieli jest na kursy. Dyrektor planuje dokształcanie, biorąc pod uwagę 
zapotrzebowanie. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku Pani Joanna Staszkiewicz poinformowała, że w tym roku 
kwotę przeznaczoną na studia zmniejszyła o 5 000,00zł. Wielu nauczycieli skorzystało ze studiów 
podyplomowych, zrobiło dodatkowe specjalności, bo było takie zapotrzebowanie. W tym roku pani dyrektor 
zrobiła ankietę wśród nauczycieli, jakie szkolenia, studia, kursy, formy doskonalenia zawodowego będą dla 
nich najlepsze. W poprzednim roku kwota na dokształcanie wyniosła  
9 000,00zł a w tym roku 4 000,00zł, ponieważ bardziej sprawdzą się kursy, szkolenia, seminaria,  
a nie studia. Większość nauczycieli w Szkole Nr3, to nauczyciele dyplomowani, którzy mają kilka kierunków 
studiów, ukończone kilka specjalizacji. W 2021 zgłoszono zapotrzebowanie na szkolenia rady pedagogicznej i 
kursy. W poprzednim roku była to kwota 3 362,00zł, a w tym roku pani dyrektor zgłosiła zapotrzebowanie na 
8 000,00zł na kursy, szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty dla nauczycieli. 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dyrektor wypłaca dopłaty do studiów tylko raz, nie, co roku. Dużo 
osób korzysta ze studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń. Radna zadała pytanie  
dotyczące ilości klas integracyjnych na terenie SP 3. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku Pani Joanna Staszkiewicz poinformowała, że  
są dwie klasy integracyjne w I-III i dwie w starszych. Oprócz tego w innych klasach, nie integracyjnych, też są 
nauczyciele współtowarzyszący proces kształcenia specjalnego. W tej chwili jest to bardzo duże 
zapotrzebowanie. Każde dziecko z orzeczeniem jest zaopiekowane. 
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że we wszystkich szkołach są dzieci z orzeczeniami i wg. prawa 
oświatowego każde dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego musi być objęte indywidualną 
pomocą/wsparciem i mieć nauczyciela wspierającego.   
 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie uchwały w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Milanówek. 

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

Ad.3. 

Opinia Komisji w sprawie zmiany w budżecie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 
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UMM Referat Oświaty Agnieszka Madany poinformowała, że pod koniec września powstał nowy punkt 
przedszkolny: przedszkole terapeutyczne. Na początku było zapisane jedno dziecko.  
W grudniu dołączyła siódemka dzieci. Są to dzieci, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 
dodatkowo mają wspomaganie wczesnego rozwoju. Kwota, którą zaplanowano dotyczyła 30 września. Nie 
wiadomo było, ile będzie niepełnosprawnych dzieci. Dofinansowanie tych dzieci jest bardzo duże. Pani 
Madany musi przesunąć środki finansowe na wypłatę dla punktu przedszkolnego. Przesunięcie dotyczy 
80 000,00zł. Tyle kosztów będzie ten punk generował, chyba, że dojdą jeszcze nowe dzieci. Utrzymanie punktu 
to ok. 36 000,00zł miesięcznie. Dopłata na jedno dziecko wynosi ok. 4 000,00zł. To są dzieci, które mają 
autyzm, Aspergera, sprzężoną niepełnosprawność, więc należy się im ta forma dofinansowania. Obecnie 
przyznane środki nie starczą na cały rok. Środki starczą na luty i marzec. Pani Madany podkreśliła, że orzeczeń 
jest z roku na rok coraz więcej. 
Radny Kamil Bialik zapytał, czy nowy punkt przedszkolny znajduje się przy ul. Kościuszki, tam gdzie był żłobek 
Elmo? 
Pani Agnieszka Madany potwierdziła. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie dot. realizacji 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
Ad.3. 
Sprawy różne. 
Radny Kamil Bialik zapytał jak wyglądają sprawy związane z zajęciami klas I-III podczas pandemii.  
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Milanówku Pani Joanna Staszkiewicz poinformowała,  
że od 18 stycznia klasy I-III wróciły do nauki stacjonarnej. Wszystkie oddziały są w szkole. Nie było łatwo ustalić 
planu lekcji i dostosować do nauki stacjonarnej i planu lekcji kl. IV-VIII. Dzieci wchodzą według zaleceń do 
szkoły różnymi wejściami, są oddzielone od siebie. Klasy zostały rozdzielone, łącznie ze świetlicą szkolną. Plan 
jest robiony na bieżąco, wszystkie zastępstwa weryfikowane. Dzieci chodzą na zmiany. Ci, którzy byli rano w 
pierwszym półroczu, teraz chodzą na drugą zmianę. 
Szesnastu pracowników szkoły było badanych w czasie ferii na COVID. Wszyscy są zdrowi. 
Kadra jest pełna, wszystkie lekcje się odbywają, dzieci i rodzice są zadowoleni. Czekamy na wytyczne 
ministerstwa, co będzie dalej. Klasy IV-VIII mają naukę zdalną. Uczniowie klas VIII mają konsultacje z 
przedmiotów egzaminacyjnych. W szkole odbywają się też zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
Radny Kamil Bialik zadał pytanie w sprawie ozonatorów: jak to wygląda na dzień dzisiejszy? 
Pani Joanna Staszkiewicz poinformowała, że szkoła ma zakupione cztery ozonatory. Ozonowanie odbywa się 
dwa razy w tygodniu. 
 
Radny Kamil Bialik zapytał, kto jest odpowiedzialny w UMM za możliwie jak najszybsze zaszczepienie 
nauczycieli? 
 
Pani Agnieszka Madany wyjaśniła, że w tej chwili szczepionek nie ma. Punkty, które zamówiły szczepionki w 
tej chwili czekają na informacje, kiedy zostaną dostarczone. Dopiero wtedy mogą umawiać na konkretne dni 
pacjentów. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to gmina została z tego wyłączona. Ankiety, które otrzymali dyrektorzy, 
dostawali bezpośrednio od kuratorium. 
Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że badania dotyczyły wszystkich szkół. To nie jest zabezpieczenie dla 
nauczycieli. We wszystkich szkołach w klasach I-III, są lekcje na zmiany. Zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego również się odbywają. Jest zachowany reżim sanitarny. W każdej szkole są 
wydawane obiady. Radna odniosła się do ozonowania.  
Pani Osiadacz uważa, że aby zapewnić większe bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom, każda szkoła 
powinna mieć ozonatory na stałe u siebie (na dzień dzisiejszy są pożyczane rotacyjnie). 
 
Pani Joanna Staszkiewicz zaznaczyła, że wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego są 
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przestrzegane. W miarę możliwości wszyscy dyrektorzy dostosowali się do obecnej sytuacji. 
 
Radna Bożena Osiadacz zwróciła się z prośbą do pracowników Referatu Informatyki o możliwie szybką reakcję 
dotycząca napraw komputerów na terenie szkoły. Awaria Internetu może spowodować, że „zawali” się praca 
całym ciągiem, jak domino. W żadnej szkole nie ma takiego informatyka, który zajmuje się programami i 
naprawianiem komputerów. Kiedyś było ustalone, że jeden dzień w tygodniu, dana szkoła miała kontakt z 
informatykiem. Teraz to nie funkcjonuje. Dla szkół i przedszkola powinien być zatrudniony informatyk, żeby 
nie przeszkadzać informatykom  
z UMM. To jest propozycja radnej, żeby udoskonalić współpracę szkół z działem informatycznym UM. 
Pani Joanna Staszkiewicz potwierdziła, że bardzo by pomogło każdej szkole takie rozwiązanie. Jedna osoba, 
która zajęłaby się sprzętem, oprogramowaniem i pomocą informatyczną. Byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. 
 
Dyrektor Żłobka Miejskiego Dorota Mońko uważa, że to dobre rozwiązanie i bardzo pomocne. 
 
Radna Bożena Osiadacz mówi również w imieniu innych dyrektorów szkół. Przewodnicząca chciałaby, żeby to 
było zaznaczone we wnioskach komisji o pomocy dotyczącej kwestii informatycznej. 
Radna odniosła się także do kwestii szczepień na terenie miasta. 
 
Radny Kamil Bialik sądzi, że warto napisać wniosek do BMM w sprawie zatrudnienia informatyka. Radny 
poprosił pracownika BRM, żeby napisał taki wniosek w imieniu komisji. Pan Bialik uważa, że należy to 
przegłosować, żeby upoważnić panią Osiadacz do przesłania takiego pisma. 
 
Radny Piotr Napłoszek uważa, że powinno być ujęte w protokole, że komisja zwraca się  
z wnioskiem. Radny nie wie, czy można formalnie upoważnić Przewodniczącego do reprezentacji  
na zewnątrz. 
Radny Kamil Bialik uważa, że powstanie wniosek z komisji, który podpisze Przewodniczący Komisji. 
 
Komisja zwróciła się z wnioskiem o to, aby powstał albo wakat na informatyka wspierającego oświatę w 
mieście, albo wytypowanie informatyka, który będzie udawał się na teren placówek, aby wspomóc na 
miejscu szkołę. 
Przewodnicząca Komisji zwróci się do Biura Rady Miasta w tej sprawie. 
 
Przewodnicząca Komisji poruszyła temat organizacji Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy  
w naszym mieście. Zaznaczyła, że jest to akcja również edukacyjna, ponieważ pomaga dzieciom  
i starszym ludziom w szpitalach. W tym roku będzie się to odbywało w sieci. Informacje będą na stronie sztabu 
na Facebook-u, na stronie ZHP, Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Społecznego, MCK, Straży Miejskiej i OSP. Są 
to instytucje, które biorą udział w organizacji, aby w Milanówku zagrała XXXIX Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Głównym koordynatorem działań Sztabu jest ZHP Hufiec Milanówek. 
 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji 
                /-/ 
Radna Bożena Osiadacz 
 
 
Protokołowała: 
        /-/ 
Małgorzata Obwojska·           


