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Br. 0012.7.2021 

Protokół Nr 26/2021 

z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 28 września 2021 roku 

pod przewodnictwem  

Pani Elżbiety Bieńkowskiej – Przewodniczącej Komisji. 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Otworzyła dwudzieste szóste posiedzenie Komisji i powitała członków Komisji oraz 

zaproszonych gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

Stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 7 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 25/2021. 

 

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 Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

w Mławie.  

6. Informacja na temat rekrutacji młodzieży do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2021/2022. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

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

Informacja na temat funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  

w Mławie.  

 

Pani Magdalena Kozakiewicz- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  

w Mławie 

Poinformowała, że siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego mieści się przy 

ul. Słowackiego 16. Organem prowadzącym jest powiat mławski, nadzór pedagogiczny 

sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Ośrodek funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, 

rekrutacja odbywa się przez cały rok. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej. Ośrodek 

jest placówką publiczną. Jednostka posiada sztandar i logo. Sztandar jest używany przy 

ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz innych wskazanych przez organ 

prowadzący a także na zaproszenie innych szkół i instytucji. Logo stanowi niebieskie koło z 

popiersiem patrona szkoły- Janusza Korczaka w otoczeniu dzieci, wokół sylwetki patrona 

szkoły nazwa Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie. Logo 

wstawiane jest na stronach tytułowych dokumentów szkolnych, na stronie internetowej szkoły, 

na zaproszeniach i dyplomach wydawanych przez szkołę.   

Do zadań Ośrodka należy nauczanie, wychowanie i opieka, rehabilitacja i terapia osób  

z niepełnosprawnością, wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz 

troska o dobro wychowanków. Głównym cele szkoły jest zapewnienie wysokiego poziomu 

wszechstronnej edukacji, wychowani i opieki oraz różnorodnej terapii dla każdego ucznia a w 

szczególności przygotowanie dzieci i uczniów w miarę ich możliwości do życia w integracji ze 

środowiskiem, osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym zakresie, 

przygotowanie do wykonywania zawodu oraz przygotowanie do samodzielności w dorosłym 

życiu. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mławie obejmuje swoją ofertą 

edukacyjną 277 osób. Są to dzieci i młodzież w normie intelektualnej, które uczęszczają na 

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim, ze sprzężeniami, z niepełnosprawnością ruchową. 

W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju uczestniczy 128 dzieci. Jest to sukcesywnie 

przyrastająca liczba dzieci. Do przedszkola specjalnego uczęszcza 17 dzieci. W szkole 

podstawowej specjalnej uczy się 68 uczniów, 2 realizuje nauczanie indywidualne.  

W Branżowej Szkole I stopnia jest 16 uczniów, w tym roku nie utworzył się oddział I klasy.  

W specjalnej szkole przyspasabiającej do pracy jest 31 uczniów, o 13 os. niż w tamtym roku. 

Są to absolwenci szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, którzy awansowali do wyższej klasy. W zespołach rewalidacyjno- 

wychowawczych z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest 16 wychowanków,  

o 3 osoby więcej niż w zeszłym roku więcej a 9 z nich realizuje indywidualne zajęcia 

rewalidacyjno- wychowawcze. Oferta zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej obejmuje korygowanie wad postawy, usprawnianie komunikacji, korygowanie 

wad wymowy, rehabilitację ruchową, terapię integracji sensorycznej, elementy terapii 

Tomatisa, stymulację funkcji poznawczych, rozwój sfery emocjonalno- motywacyjnej, zajęcia 

psychostymulacyjne, zajęcia usprawniające funkcje językowe, usprawnianie manualne, 

usprawnienie komunikacji percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnienie ruchowe, 

doskonalenie technik szkolnych, rozwijanie technik poznawczych, socjoterapię, terapię 

behawioralną, terapię psychologiczną, zajęcia z surdopedagogiem, tyflopedagogiem  

i oligofrenopedagogiem.      

W Ośrodku jest 18 sal lekcyjnych, 2 pracowanie gospodarstwa domowego, pracownię 

komputerową, 5 sal rewalidacyjnych, 4 sale logopedyczne, sale dogoterapii, 2 sale terapii 

sensorycznej, 2 sale fizjoterapeutyczne, 4 sale przedszkolne, pracownika techniczna, 2 sale 

rewalidacyjno- wychowawcze, sale doświadczania świata, gabinet pedagoga i psychologa 
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szkolnego, gabinet pielęgniarki, biblioteka z czytelnią, stołówka, siłownia, sala zabaw, 

świetlica, sala gimnastyczna, gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, gabinet 

administracyjny głównej księgowej, pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 

fizycznego, archiwum, pomieszczenie administracyjno0 magazynowe, pomieszczenie 

sanitarno- higieniczne, szatnie szkolne, winda, 352 m2 użyczane są Środowiskowemu Domu 

Samopomocy w Mławie.     

Jednostka organizacyjna to przedszkole, szkoła podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, PDP 

i Zespoły Rewalidacyjno- Wychowawcze. Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza  

68 uczniów z czego 32 ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim (w tym  

4 niepełnosprawność sprzężoną) a 36 uczniów niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym (w tym 18 niepełnosprawność sprzężoną). Uczniowie uczą się w oddziałach  

4 klas z niepełnosprawnością lekką i w 6 oddziałach z niepełnosprawnością umiarkowaną  

i znaczną. Branżowa Szkoła I Stopnia kształci 16 uczniów w zawodzie kucharz. Trzyletnia 

specjalna szkoła przyspasabiająca do pracy liczy 31 uczniów. Dziesięcioro z tych uczniów ma 

niepełnosprawność sprzężoną i uczą się w 5 oddziałach. Kształcenie tych uczniów nastawione 

jest na zdobywanie przez nich umiejętności w zakresie gospodarstwa domowego, 

dekoratorstwa, stolarstwa a od przyszłego roku ogrodnictwa i krawiectwa. Szkoła 

przygotowuje uczniów do pełnienia równych ról społecznych oraz autonomicznego, dorosłego 

życia. W Ośrodku funkcjonuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, grupy wychowawcze, 

świetlica i biblioteka.     

W Ośrodku funkcjonuje Program ,,Za życiem” od 7 grudnia 2017 r. i kończy w grudniu br.  

Nie wiadomo czy program będzie dalej kontynuowany, co dla Ośrodka a szczególnie dla 

uczniów jest dużą niedogodnością.   

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Mławie, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mławie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Mławie, Caritasem, przedszkolami  

i żłobkami w powiecie mławskim.  

W Ośrodku zatrudnionych jest 67 nauczycieli (66 os. pracuje w pełnym wymiarze  

a 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze). Jest 37 nauczycieli dyplomowanych, 18 mianowanych, 

11 kontraktowych i 1 stażysta. Pracownicy niepedagogiczni to 1 etat kierownika 

gospodarczego, sekretarza, ¾ etatu głównej księgowej, 1 etat pomocy administracyjnej, 

pielęgniarka- pół etatu, kierowca, 3 sprzątaczki, konserwator, 9 pomocy nauczyciela.      

Kwota przeznaczona na program ,,Za życiem” wyniosła 148 200,00 zł. Jest to kwota 

przeznaczona na wynagrodzenie pracowników oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Dotacja 

celowa na podręczniki w tym roku wyniosła 11 081,78 zł. Uczniowski Klub Sportowy pozyskał 

w tym roku środki w wys. 135 000,00 zł. z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu na sekcje sportowe. Na program, pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

wydatkowano 6975,00 zł.     

W tym roku dostosowano 2 toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo na  

3 kondygnacji budynku szkoły. Dotacja z PFRON-u wyniosła 25 552,00 zł. a wartość zadania 

71 200,00 zł. Koszt Przebudowy kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów gazowych w 

budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego to 161 941,09 zł., w tym 

dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska 42 000,00 zł. Remont dachów na budynku 

SOSW to wartość to 218 202,61 zł.  

Plany na przyszłość: remont sali gimnastycznej i pomieszczeń; remont instalacji elektrycznych; 

odświeżenie pomieszczeń na 4 kondygnacji; malowanie sal lekcyjnych, klatek schodowych i 

korytarzy; modernizacja sali komputerowej (dostosowanie do wymogów CKE w celu 

przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe); wymiana komputerów 

dla pracowników administracyjnych; wymiana monitoringu wizyjnego w SOSW.  
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Ośrodek wspierany jest przez Starostwo Powiatowe w Mławie, Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, Powiatowa Straż Pożarna w Mławie, Komenda Powiatowa Policji w Mławie, Stacja 

Caritas w Mławie, Sklep Mrówka, Farbex, lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą pozostać 

anonimowi, 2 organizacje pozarządowe użytku publicznego działające w SOSW, 

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno- Zawodowej Os. Niepełnosprawnym ,,Daj Szansę” oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mławie.      

 

Pani Elżbieta Bieńkowska- Przewodnicząca Komisji 

Podziękowała za prezentację Ośrodka, pogratulowała kadry pedagogicznej i pracowników bo 

bez nich nie dało by się zrobić tego wszystkiego, co jest wykonywane każdego dnia.   

 

 

Punkt 6 

Informacja na temat rekrutacji młodzieży do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2021/2022. 

 

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Poinformowała, że w I LO jest 120 uczniów w 5 oddziałach, w ZS Nr 1- 135 uczniów w 5 

oddziałach, w ZS Nr 2- 84 w 3 oddziałach (planowano 5 oddziałów), w ZS Nr 3-134 uczniów 

w 5 oddziałach, w ZS Nr 4- 125 uczniów w 5 oddziałach. Planowano 616 miejsc w 25 

oddziałach a ostatecznie jest 598 uczniów w 23 oddziałach. Średnia wielkość oddziału to 26 

osób. W ZS Nr 1 planowano łączony oddział technik ochrony środowiska z technikiem 

reklamy, natomiast nie utworzono oddziału technik ochrony środowiska tylko technik reklamy. 

Ze względu na duże zainteresowanie technikiem informatykiem utworzono dodatkowe pół 

oddziału informatyka, które połączono z pół oddziałem programisty. W ZS Nr 2 nie dokonano 

naboru na technika hotelarstwa, natomiast w Branżowej Szkole nie utworzono oddziału 

integracyjnego w zawodzie kucharz. W ZS Nr 3 w liceum zaplanowano 2 oddziały, w tym  

1 sportowy, natomiast utworzony został 1 oddział (sportowy nie został utworzony). W zamian 

za oddział w liceum utworzono klasę wielozawodową. W ZS Nr 4 zaplanowano oddział łączony 

technik ekonomista i technik handlowiec, natomiast technik ekonomista powstał cały  

a połączono technika handlowca z technikiem rachunkowości. Liczba oddziałów nie uległa 

zmianie. W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się klasy wielozawodowe, w których 

jest 88 uczniów. W tych klasach są następujące zawody: cukiernik- 9 os, elektromechanik-  

1 os, elektronik- 5 os, elektryk- 6 os, fotograf- 2 os, fryzjer- 22 os, kelner- 8 os, kucharz- 3 os, 

lakiernik samochodowy- 1 os, mechanik pojazdów samochodowych- 18 os, monter sieci  

i instalacji- 2 os, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- 1 os, murarz- 

tynkarz- 1 os, sprzedawca- 5 os, stolarz- 4 os.                 

W I LO jest 1 nauczanie indywidualne, w ZS Nr 1- 4 , w ZS Nr 2- 6, w ZS Nr 3- 1, w Ośrodku 

Szkolno Wychowawczym- 4.  

Uczniowie dojeżdżający z klas pierwszych stanowią 49%, miejscowi 51%. Natomiast wszyscy 

dojeżdżający uczniowie stanowią 56% a miejscowi 44%.     

W liceum w klasach pierwszych uczy się 214 uczniów, co stanowi 35,79% a w roku ubiegłym 

było 228 uczniów, co stanowiło 36,6%. W technikum uczy się 265 uczniów, co stanowi 44,31%       

a w ubiegłym roku 282 uczniów, co stanowiło 45,26%. W Branżowej Szkole I stopnia 119 

uczniów, co stanowi 19,9% a w ubiegłym roku 113 uczniów, co stanowiło 18,14%.  

 

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji 

Zapytała czym młodzież kieruje się przy wyborze nauki w klasach zawodowych?    
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Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Odpowiedziała, że w klasach wielozawodowych w pierwszej klasie są 3 dni nauki a 2 dni  

u pracodawcy, w drugiej klasie 2 nauki a 3 dni u pracodawcy, natomiast w klasie trzeciej jest 

to 1 dzień nauki a 4 dni u pracodawcy. Ponadto argumentem dla młodzieży jest to, że  

w poszczególnych klasach dostają kieszonkowe.    

     

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Punkt 8 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Pani Elżbieta Bieńkowska – Przewodnicząca Komisji 

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

podziękowała radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

                                                                                                            /-/ Elżbieta Bieńkowska 

 
 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska 

04.10.2021 r.  


