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Br. 0012.3.2021 

Protokół Nr 15/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 24 września 2021 roku, 

pod przewodnictwem 

Pana Artura Kacprzaka – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Otworzył piętnaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 5 członków 

Komisji, wobec czego obrady są prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja na temat przygotowania ZS Nr 4 w Mławie na zagrożenia wewnętrzne  

i zewnętrzne z uwzględnieniem wydatków na zabezpieczenia i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja na temat przygotowania ZS Nr 4 w Mławie na zagrożenia wewnętrzne  

i zewnętrzne z uwzględnieniem wydatków na zabezpieczenia i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli.  

 

Komisja zwiedziła pomieszczenia szkoły, sale klasowe, pokój nauczycielski, bibliotekę, salę 

sportową oraz korytarze i klatki schodowe.  

 

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Poinformował, że szkoła jest instytucją gdzie jest dużo ludzi, więc pewne zagrożenia mogą 

wystąpić. Nie wszystkie zagrożenia da się przewidzieć, różne sytuacje mogą się wydarzyć. 

Wykonywane jest wszystko, żeby warunki pobytu uczniów w szkole i pracy pracowników były 

jak najlepsze. Pracownicy są przygotowani do procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych. W ostatnim czasie trzeba było dostosować też pracę do zdalnego nauczania. 

Szkoła co roku przeprowadza próbną ewakuację zgodnie z zaleceniami. Dokonywany jest 

przegląd obiektu szkolnego pod koniec wakacji. Poza tym robione są przeglądy kominiarskie, 

kotłów gazowych, elektryczne itd. Potrzeby są duże, największą jest budowa sali sportowej, 

ponieważ nie spełnia ona standardów. Fakt, że w klasach są 24 osoby powoduje brak podziału 

na grupy na zajęciach z w-fu. W szkołach ponadpodstawowych powinien być podział na 

dziewczyny i chłopaków. Budowa sali dałaby szkole większe możliwości przy rekrutacji 

uczniów. Na chwilę obecną nie ma jednak problemów przy rekrutacji, zawsze jest dużo 

chętnych. W roku ubiegłym składany był wniosek na Zarząd Powiatu dotyczący zamontowania 

nowych kamer w szkole, ponieważ jakość obrazu z kamer które są obecnie jest bardzo słaba. 

Jest to wydatek ok. 25 000,00 zł. Zarząd wniosek ten rozpatrzył negatywnie. Poza tym jeden 

wjazd na teren szkoły to jest zdecydowanie za mało. Należałoby tą sytuację  

w przyszłości jakoś rozwiązać. Konieczne jest też przeprowadzenie remontu podłóg na 

korytarzach i klatkach schodowych szkoły. 

Każdy pracownik rozpoczynający pracę przeprowadzane ma przeszkolenie z zakresu bhp, 

ppoż. Środki na ten cel przeznacza powiat mławski.   

  

Pani Elżbieta Bieńkowska- Sekretarz Komisji 

Zapytała skąd Pan Dyrektor wie, że nauczyciele podczas wystąpienia zagrożeń postąpią 

zgodnie z procedurą?   

 

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że nauczyciele składają podpisy, że zapoznali się z procedurami.   

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Sekretarz Komisji 

Zapytała czy oprócz praktycznego sprawdzania ewakuacji przeciwpożarowej sprawdzane były 

praktyczne znajomości procedur postępowania pracowników w sytuacji dotyczącej  

np. wtargnięcie terrorysty na teren szkoły? 

  

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że Policja przekazała film, który instruował jak się zachować w takiej sytuacji. 

Nauczyciele byli w kinie na pokazie tego filmu, natomiast później film pokazywany był 

młodzieży. Nauczyciele i uczniowie brali też udział w insynuacjach wypadków czy zdarzeń 

organizowanych przez Straż Pożarną jako pozoranci. Najlepiej gdy robione jest to w 

mniejszych grupach, gdy uczestniczy w tym cała szkoła to niewiele się z tego wyniesie.  
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Pani Elżbieta Bieńkowska- Sekretarz Komisji 

Stwierdziła, że ćwiczenia to najlepsze doskonalenie, a jednocześnie sprawdzenie tej procedury. 

W momencie gdy się coś stanie, to jest już za późno a przeszkolona grupka nic nie daje.    

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Sekretarz Komisji 

Zapytała czy w szkole zróżnicowane są sygnały alarmowe?   

 

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że tak, sygnały są zróżnicowane w zależności od zagrożenia.  

 

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji 

Zapytał czy szkoła korzysta z usług Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli? 

   

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że tak. Pracownicy ZS Nr 4 pracują też w PODN.  

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji  

Zapytał jakim budżetem szkoła dysponuje na szkolenia nauczycieli? 

 

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że jest to kwota 16 990,00 zł.  

 

Pan Jacek Szlachta- Członek Komisji 

Zapytał ile procent nauczycieli zostało zaszczepionych? 

 

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że w marcu zaszczepionych zostało 30% nauczycieli, część osób zaszczepiła się 

we własnym zakresie. Ogółem liczba zaszczepionych nauczycieli nie przekracza 50%.    

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Sekretarz Komisji 

Zapytała czy w zakresie doskonalenia nauczycieli wykorzystywane są e-szkolenia? 

 

Pan Stanisław Matyjasik- Dyrektor ZS Nr 4 w Mławie 

Odpowiedział, że są wykorzystywane, np. w zakresie edukacji zdalnej trzeba było przeszkolić 

nauczycieli w zakresie programu Microsoft Teams. Prowadzone były wewnętrzne szkolenia 

przez informatyków, żeby pewne rzeczy opanować.   

 

 

Pan Artur Kacprzak- Przewodniczący Komisji 

Poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie działań i przyznanie dodatkowych środków 

finansowych dla Zespołu Szkół Nr 4 w celu: 

1) przeprowadzenia remontu podłóg na korytarzach i klatkach schodowych szkoły; 

2) wykonania modernizacji monitoringu wizyjnego; 

3) wykonania dodatkowego wjazdu na teren szkoły; 

4) wybudowania sali sportowej.   

 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przegłosowała zaproponowany wniosek. 
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Komisja proponuje także rozważyć potrzebę prowadzenia ćwiczeń weryfikujących praktyczną 

znajomość procedur dotyczących zidentyfikowanych zagrożeń oraz wzmocnić i wzbogacać 

wiedzę członków Rady Pedagogicznej z tematu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych  

np. poprzez wykorzystanie e- szkoleń.   

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie stwierdzono.  

 

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Artur Kacprzak – Przewodniczący Komisji 

Zamknął piętnaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podziękował radnym i zaproszonym 

gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                            

                                                                                                           /-/  Artur Kacprzak 

 
Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

30.09.2021 r.  


