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Br. 0012.2.2021 

Protokół Nr 21/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w trybie zdalnym (on-line)  

w dniu 22 marca 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości.  

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że stan liczbowy Komisji – wynosi 7 osób, w posiedzeniu bierze udział  

6 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

W posiedzeniu udziału nie wzięła Pani Krystyna Zając. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 20/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 
 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Uchwalenie porządku obrad.  

5. Informacja na temat funkcjonowania I LO w Mławie. 

6. Informacja na temat nauczania zdalnego, frekwencji, wyników nauczania w szkołach 

prowadzonych przez powiat mławski. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia 

wniosku przez Powiat Mławski o dofinasowanie inwestycji pn. ,,Budowa Sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska- 

Program rozwoju infrastruktury sportowej- Edycja 2021.     

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja na temat funkcjonowania I LO w Mławie. 

 

Pan Marek Kiełbiński- Dyrektor I LO w Mławie 

Poinformował, że kiedy startował na dyrektora I LO nie przypuszczał jak w trudnych czasach 

będzie pracował. Na początku sprawowania funkcji był strajk a następnie sytuacja związana z 

pandemią. Wprowadzono jeden z punktów programu wizji jako dyrektora czyli oddziały 

dwujęzyczne. W jednej klasie jest oddział biologiczno- chemiczny gdzie uczniowie na lekcjach 

wiedzy o społeczeństwie, historii mogą uczyć się w języku polskim i angielskim. Jest to bardzo 

dobra, innowacyjna metoda, która poszerza zdolności językowe uczniów. Dzięki przychylności 

organu prowadzącego starano się prowadzić plan inwestycyjny. Wśród znaczących inwestycji 

można wymienić pozyskanie dotacji na stworzenie nowej pracowni informatycznej. Obecnie 

został sfinalizowany remont pokrycia dachowego starej części szkoły, ponieważ był problem  

z przeciekającym dachem.     

Od października szkoła pracuje zdalnie, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Lekcje 

są skrócone, trwają ok. 30 minut i są przystosowane do możliwości rozwojowych  

i technicznych ucznia. Jest to zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, poza 

tym jest opracowany Regulamin, który to reguluje. Frekwencja jest dobra, rzadko się zdarza, 

że uczniowie nie uczestniczą w lekcjach. Nauczanie zdalne przebiega bardzo dobrze, choć nie 

jest taki efektywne jak stacjonarne. Dla nauczycieli matematyki, chemii i fizyki zostały 

zakupione tablety graficzne. Jedyne zagrożenie, które można zauważyć to absencja nauczycieli 

związana z zachorowaniami.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała, czy są sprawy które są niepokojące? Czy są pewne obawy nad którymi trzeba 

pracować? Czy ma Pan satysfakcję z funkcjonowania szkoły?    

  

Pan Marek Kiełbiński- Dyrektor I LO w Mławie 

Odpowiedział, że są pewne niepokoje związane z pandemią i jej przebiegiem. Skutki pandemii 

będą długofalowe. Chodzi przede wszystkim o stan psychiczny uczniów. Izolacja działa 

negatywnie na ludzi. Nauczyciele również są wyczerpani, ponieważ jest to zupełnie inny 

charakter pracy, co nie oznacza, że łatwiejszy.   

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała jak wygląda obecnie praca pedagoga i psychologa w I LO? Czy uczniowie mają 

możliwość kontaktu z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą?  

 

Pan Marek Kiełbiński- Dyrektor I LO w Mławie 

Poinformował, że psycholog i pedagog pracują stacjonarnie i istnieje możliwość  

w wyjątkowych przypadkach uzyskania konsultacji przy zachowaniu wszystkich wytycznych 

sanitarnych. Pięć osób już korzystało z pomocy. Poza tym psycholog i pedagog pracują też  

on- line. Wychowawcy klas realizują godziny wychowawcze zdalnie. W wyjątkowych 

sytuacjach jest możliwość spotkania się ucznia z wychowawcą. Szkoła realizuje także opiekę 

nad uczennicą niewidomą, zgodnie z wytycznymi.     

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał jaki procent kadry pedagogicznej w I LO zostało zaszczepionych przeciw COVID- 19?  
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Pan Marek Kiełbiński- Dyrektor I LO w Mławie 

Odpowiedział, że zatrudnionych jest 35 osób, chęć zaszczepienia zadeklarowało 28 osób  

i większość z tych osób się zaszczepiła. Kilka osób się jeszcze nie zaszczepiło, ponieważ mieli 

infekcje.  

 

Pan Michał Danielewicz- Członek Komisji 

Zapytał czy są jakieś postępy u uczennicy niewidomej? 

 

Pan Marek Kiełbiński- Dyrektor I LO w Mławie 

Odpowiedział, że ojciec oraz uczennica wiążą ogromne nadzieje na alternatywne leczenie  

w Rosji. Na razie widzi ona tylko kolory jasne i ciemne. Trzeba powiedzieć, że jest uczennicą 

bardzo ambitną. Brała udział w olimpiadzie z języka polskiego i przeszła do etapu 

wojewódzkiego.     

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Poinformował, że sprawdza się możliwość konsultacji on- line środowiskowych, nie tylko w 

relacji z wychowawcą a uczniami, pedagogiem, psychologiem ale też spotkanie on- line 

nauczycieli. Forma małych zespołów jest skuteczna.                

  

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta 

Poinformował, że Poradnia Psychologiczno- Psychiatryczna miała powstać od 1 kwietnia, 

natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia unieważnił konkurs na tą placówkę i poprosił, żeby do 

30 kwietnia oferty zainteresowanych podmiotów wpłynęły ponownie. W Mławie taka 

placówka powstanie w budynku, w którym mieściła się Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna.      

 

 

Punkt 6 

Informacja na temat nauczania zdalnego, frekwencji, wyników nauczania w szkołach 

prowadzonych przez powiat mławski. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że nauczanie stacjonarne trwało od 1 września, natomiast od 19 do 23 

października było nauczanie hybrydowe. Pracę zdalną rozpoczęto od 26 października i trwa 

ona do chwili obecnej. Nauczanie zdalne najczęściej odbywa się za pomocą platformy 

Microsoft Teams ale również często jest wykorzystywana specjalna opcja w dzienniku 

elektronicznym Librus. Nauczanie indywidualne wspomagane jest za pomocą innych 

komunikatorów, np. poczty elektronicznej czy Messengera. W przypadku pojawiających się 

problemów (wydolności sieci), młodzież została wyposażona w odpowiedni do tego sprzęt. 

Dyrektorzy zdiagnozowali potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie sprzętu do nauczania 

zdalnego. W miarę potrzeb i możliwości nauczycielom zostały udostępnione laptopy albo 

komputery stacjonarne. W sytuacjach gdy dany uczeń nie mógł realizować nauczania zdalnego 

w domu, szkoła umożliwia prowadzenie tego nauczania w szkole. Wszyscy uczniowie mają 

zapewniony kontakt z wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem i bibliotekarzem. 

Nauczyciele ci pełnią w szkole dyżury w odpowiednich godzinach. Informacje te zamieszane 

są w Librusie, do którego dostęp mają wszyscy uczniowie oraz rodzice. Jeśli zaistnieją 

wyjątkowe sytuacje wtedy rodzice zgłaszają swoje problemy do dyrektora szkoły za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dyrektorzy prowadzą nadzór nad frekwencją czy 

realizacją podstawy programowej. Nauczyciele i wszyscy wychowawcy składają raporty w 

sprawie frekwencji aby szybko zdiagnozować, który uczeń nie uczestniczy w e-lekcjach. 
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Nauczyciele prowadzą konsultacje z przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi. Były 

to konsultacje zarówno w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego ale również 

w formie on-line. Jest to niezbędne, ponieważ w styczniu odbywały się egzaminy zawodowe, 

natomiast w marcu była matura próbna. Praktyki zawodowe jeśli były w październiku to odbyły 

się w zakładach pracy. Jeśli oddziałów w techników jest niewiele jak np. w ZS Nr 3 czy  

ZS Nr 4, to uczniów idących na praktyki jest znacznie mniej niż w ZS Nr 1 i ZS Nr 2. Dlatego 

tam, gdzie jest to możliwe praktyki odbywają się w zakładach pracy, natomiast część praktyk 

odbywa się w formie projektu edukacyjnego, który prowadzą nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu. Oddzielną grupę uczniów stanowią uczniowie klas wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I stopnia Nr 3. Uczniowie ci mają status młodocianego pracownika. W tym przypadku 

praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Jest to też uzasadnione tym, że 

uczniowie mają podpisane umowy z pracodawcą, w związku z tym, są traktowani jako 

pracownik młodociany. Ponadto uczniowie ci nie mają ferii i wakacji tylko mają urlop zgodnie 

z przepisami prawa. Otrzymują też miesięczne wynagrodzenie, w zależności od klasy: I klasa- 

5%, II klasa- 6%, III klasa- 7% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale.       

We wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat mławski uczy się 2518 uczniów w 109 

oddziałach. Jest to o 3 osoby więcej niż zamieszczone w Systemie Informacji Oświatowej na 

30 września 2020 r. Uczniów z ocenami niedostatecznymi na I półrocze było 15,7%, co daje 

395 osób. Pozostałe 584,3% to uczniowie, którzy nie mieli ani jednej oceny niedostatecznej. 

Nauczanie zdalne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli wymaga znacznie więcej czasu, pracy 

niż stacjonarnie. Wyniki na I półrocze tego roku w porównaniu do wyników nauczania  

I półrocza w ubiegłym roku szkolnym są do siebie bardzo zbliżone.        

   

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała czy wszystkie szkoły otrzymały wsparcie w postaci sprzętu do nauki zdalnej od 

organu prowadzącego lub Marszałka Województwa Mazowieckiego? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że wszystkie szkoły otrzymały pracownie komputerowe od organu 

prowadzącego. Jeśli chodzi o źródło dofinansowania od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego, to tylko wchodziły w zakres licea ogólnokształcące.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała jakiej pomocy potrzebowały szkoły w okresie pandemii od organu prowadzącego? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że najczęściej były to prośby odnośnie wsparcia w sprzęt komputerowy. Dużą 

pomocą było zaopatrzenie w płyny do dezynfekcji rąk czy powierzchni.     

  

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Zapytała czy jest coś co może szczególnie niepokoić w trudnym czasie pandemii? 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że niepokoić może tegoroczny egzamin maturalny oraz egzaminy zawodowe. 

Wiedza inaczej jest przyswajana w klasie a inaczej zdalnie. Cześć egzaminów zawodowych 

jest w formie wykonania czyli na stanowisku pracy. Konsultacje w małych grupach się 

odbywają w szkołach, ponieważ nie da się nauczyć na odległość.    
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Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Stwierdził, że jest taki obszar szkoły, gdzie zawsze w systemie oświatowym jest problem 

oceniania, obiektywności, na ile ocena coś oddaje i działa ze wszystkimi swoimi zaletami czy 

wadami. Kuratorium zakazuje wymagać od uczniów używania kamery.      

  

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta  

Dodał, że w każdej ze szkół zostały przeprowadzone remonty. Wyremontowano łazienki, 

naprawione zostały dachy. W tej chwili trwa opracowywanie techniczne projektów na 

poszczególne obiekty oświatowe związane z ogniwami fotowoltaicznymi. Przetarg został 

rozstrzygnięty, firma została wybrana, która opracuje dokumentację. Dyrektorzy trzech 

placówek oświatowych zwrócili się do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie kadrowe 

dotyczące nadzoru nad siecią informatyczną. Zarząd Powiatu doszedł do wniosku, że widzi 

potrzebę ale powróci do tematu, kiedy młodzież powróci do szkół.       

 

 

Punkt 7 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie złożenia wniosku 

przez Powiat Mławski o dofinasowanie inwestycji pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska- Program rozwoju 

infrastruktury sportowej- Edycja 2021”.     

 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Poinformował, że szacunkowa wartość inwestycji wynosi 9 262 051,00 zł. Dofinansowanie 

zadania może wynieść do 33% w kosztach realizacji zadania ale nie więcej niż 3 000 000,00 zł. 

Realizację zadania planuje się w latach 2022-2023, gdzie planowane źródła finansowania są 

następujące: rok 2022 planowane dofinansowanie to kwota 1 608 940,00 zł udział powiatu to 

kwota 3 352 207,00 zł, razem rok 2022 to kwota 4 961 147,00 zł. Rok 2023 planowane 

dofinansowanie to kwota 1 391 060,00 zł, udział powiatu to kwota 2 909 844,00 zł, razem rok 

2023 to kwota 4 300 904,00 zł. Łącznie dofinansowanie to kwota 3 000 000,00 zł. , a udział 

powiatu mławskiego to kwota 6 262 051,00 zł.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał czy nie ma szans na pozyskanie środków z innych źródeł? Jest to niewielki udział 

finansowania zewnętrznego.  

 

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 

Odpowiedział, że wcześniej złożono środki w ramach programu ,,Sportowa Polska”, natomiast 

nie ma informacji od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w jaki sposób został on 

zaopiniowany.  

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta  

Poinformował, że powiat wystąpi także do Marszałka Województwa o środki finansowe.  

Na przebudowę drogi, której koszt wynosi 6 700 000,00 zł. Wiśniewo- Wyszyny z budżetu 

województwa mazowieckiego powiat mławski otrzymał 4 000 000,00 zł.   

 

Pan Tomasz Chodubski- Członek Komisji 

Zapytał czy budowana byłaby sama sala sportowa czy również boiska? 
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Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta  

Odpowiedział, że całość kosztowałaby ponad 9 000 000,00 zł. Wchodziłaby w to budowa sali, 

pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne. Nie chcemy odchodzić od projektu zarówno boisk jak  

i samej sali.   

 

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu 

Mławskiego w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinasowanie inwestycji 

pn. ,,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 

44a” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska- 

Program rozwoju infrastruktury sportowej- Edycja 2021”. 

 

Punkt 8 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Zbigniew Markiewicz- Wicestarosta  

Poinformował, że w SPZOZ w Mławie na oddziale internistycznym od czwartku został 

uruchomiony oddział covidowy (28 łóżek).    

 

 

Punkt 9 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Zamknęła dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.  

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                            /-/   Elżbieta Bieńkowska 
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

24.03.2021 r.  


