
PROTOKÓŁ NR 2/2011 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

 odbytego w dniu 21 marca  2011 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszony gość 
w posiedzeniu brała udział Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Ocena oferty oświatowej oferowanej przez szkolnictwo ponadgimnazjalne.  
5. Ocena zasadności powołania zespołu ekonomiczno – administracyjnego 

szkół. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając zaproszonych gości i członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. 
Do propozycji dzisiejszego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował ocenę oferty oświatowej oferowane 
przez szkolnictwo ponadgimnazjalne. 

Informację w tym zakresie przedstawiła Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.   
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Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Rawski przygotowały                      
na rok szkolny 2011/2012 - 1380 miejsc w 46 oddziałach.  
Odpowiednie typy szkół mogą przyjąć następujące ilości uczniów: 

• licea ogólnokształcące – 450 uczniów do 15 oddziałów, 
• technika – 630 uczniów do 21 oddziałów, 
• szkoły zawodowe – 300 uczniów do 10 oddziałów. 

Zaproponowano więc 32,6 % miejsc dla liceów ogólnokształcących, 45,7 % dla 
techników i 21,7 % dla szkół zawodowych. 
 Corocznie szkoły oferują więcej miejsc od liczby zgłaszających się 
absolwentów gimnazjów.  
W roku szkolnym 2010/2011 przyjęto do klas I-szych 792 uczniów do 28 klas 
I-szych tj.: 

• do liceów ogólnokształcących - 349 uczniów do 12 oddziałów, 
• do techników – 325 uczniów do 12 oddziałów, 
• do szkół zawodowych 118 uczniów do 4 oddziałów. 

Przyjęto więc do liceów ogólnokształcących 44,1 % uczniów, do techników             
41 % uczniów i do szkół zawodowych 14,9 % uczniów. 
 Sytuacja ta wynika z niŜu demograficznego oraz decyzji rodziców i samej 
młodzieŜy odnośnie dalszej kariery edukacyjnej. 
 Część absolwentów gimnazjów z terenu Powiatu Rawskiego podejmuje naukę 
na terenie innych powiatów bądź w Łodzi lub Warszawie. 
 W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Rawskiego część uczniów 
to równieŜ mieszkańcy sąsiednich powiatów – tomaszowskiego, skierniewickiego, 
grójeckiego. 
 Zmiany jakie wystąpiły w ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego naszego 
Powiatu   w porównaniu z latami poprzednimi to: 

• brak naboru do liceów profilowanych, 
• jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Rawie Mazowieckiej będzie realizować rozszerzony program nauczania 
z przedmiotów: biologia, geografia, język obcy, 

• jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
będzie realizować rozszerzony program nauczania  z przedmiotów: język 
angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

• Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej wprowadza w Liceum ogólnokształcącym 
specjalność sportową (siatkówkę) oraz dwa nowe zawody – technik kucharz 
i technik mechatronik, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wprowadza                  
w Liceum Ogólnokształcącym dodatkowe zajęcia z „Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” oraz rozszerzony program nauczania z przedmiotów: wiedza 
o społeczeństwie, język polski, matematyka, język angielski. 
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Szkoły ponadgimnazjalne podejmują szereg działań w celu pozyskania jak 
największej ilości uczniów. Do najwaŜniejszych naleŜą Dni otwarte, wizyty                
w szkołach gimnazjalnych, udział  w Targach Edukacyjnych oraz propozycje 
nowych kierunków kształcenia. 

Pełna rekrutacja do klas I-szych jest gwarancją wykorzystania bazy szkolnej 
i pewnej pracy dla pedagogów. 

Swoją konkurencyjność mogły zaprezentować na Powiatowych Targach 
Edukacyjnych w dniu 31 marca 2011 roku. 

Pisemny materiał przygotowany przez merytoryczny Wydział zawierający 
ofertę kształcenia w poszczególnych placówkach stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.   
 Odnosząc się do przedłoŜonej informacji Radny Marek Dobek zwrócił uwag, 
Ŝe dla pełnego obrazu oferty edukacyjnej kierowanej przez szkolnictwo 
ponadgimnazjalne brakuje informacji o kierunkach kształcenia proponowanych 
przez szkoły prywatne.   
 Następnie Radna Katarzyna Urbańska zwróciła uwagę, iŜ w ślad 
za rozszerzeniem oferty edukacyjnej nie idą odpowiednie środki na zakup pomocy 
dydaktycznych. Z analizy przekazanych planów finansowych na rok 2011  wynika, 
iŜ poszczególne placówki na ten cel otrzymują niewielkie środki. 
 Odpowiadając Dyrektor Jadwiga Majchrzak stwierdziła, iŜ placówki same 
budują swoje plany finansowe. Organ prowadzący określa jedynie limit środków 
na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. Mogą występować sytuacje, Ŝe placówka 
wykazuje zakup pomocy naukowych w pozycji – materiały i wyposaŜenia i jest 
to kwestia odpowiedniego zaksięgowania. 
 Zdaniem Radnej Katarzyny Urbańskiej trudno mówić o poprawie jakości 
kształcenia kiedy na zakup materiałów dydaktycznych przeznacza się w skali roku 
1.300 zł. Nowe kierunki wymagają inwestycji w pomoce dydaktyczne. Dziś przy 
pomocy tablicy i kredy nie da się prowadzić zajęć lekcyjnych z młodzieŜą.  
 Radny Marek Dobek zwrócił uwagę, Ŝe łączenie  materiałów i wyposaŜenia 
i pomocy dydaktycznych w jeden element klasyfikacji budŜetowej jest naduŜyciem.  
 Radna Katarzyna Urbańska zaproponowała aby dyrektorzy placówek 
przedkładali organowi prowadzącemu wykaz potrzeb w zakresie zakupu pomocy 
dydaktycznych. Brak złoŜenia takiego wykazu będzie świadczył o braku takich 
potrzeb i nie będzie wykorzystywana przeciwko organowi prowadzącemu.   
 Zdaniem Radnego Marka Dobka sytuacja drastycznie niskich środków na 
pomoce dydaktyczne jest odzwierciedleniem trudnej sytuacji budŜetowej powiatu. 
Dyrektorzy placówek otrzymują zbyt mało środków i są zmuszeniu w pierwszej 
kolejności zabezpieczać środki na niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem 
placówki.  
 Odnosząc się do tezy przedmówcy, Radna Katarzyna Urbańska stwierdziła, 
iŜ nie tłumaczy to tak istotnych dysproporcji w wysokościach przeznaczanych przez 
poszczególne placówki na pomoce dydaktyczne. Przy tak niskich środkach nie da się 
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właściwie realizować zadań w placówce. Jest to tym bardzie niezrozumiałe przy 
rezerwie oświatowej w wysokości 1.600.000 zł. 
 Innych głosów w ramach tego punkt porządku obrad nie było. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował ocenę zasadności powołania 
zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół.  

O zabranie głosu Przewodniczący komisji poprosił Panią Jadwigę Majchrzak 
– Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.   

Decyzja o utworzeniu zespołu jest podyktowana koniecznością racjonalizacji 
wydatków, oświadczyła  Dyrektor Majchrzak. Podobne zespoły funkcjonują juŜ 
w powiatach ościennych jak: sochaczewski czy Ŝyrardowski. Realizują one 
wszystkie zadania finansowe. W placówkach pozostają nadal kwestie kadrowe. 
Na chwilę obecną nie ma jeszcze struktury organizacyjnej zespołu. Nie jest 
wiadomo ile osób, których etaty zostaną zlikwidowane, znajdzie zatrudnienie 
w zespole.  

Pewne obawy związane z przysporzeniem dodatkowych obowiązków 
dyrektorom placówek, którzy będą musieli uzgadniać wszystkie wydatki 
z zespołem, co wiąŜe się bezpośrednio z nieobecnością w placówce, podzielił 
się Radny Marek Dobek. Utworzenie zespołu, w pewnej mierze zdejmie 
odpowiedzialność spoczywającą na kierowniku placówki za właściwą gospodarkę 
finansową.   
 Zdaniem Radnej Katarzyny Urbańskiej dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, iŜ utworzenie zespołu nie usprawni pracy placówki, a wręcz przeciwnie. 
Dlatego teŜ jest Ona zdecydowanie przeciwna utworzeniu zespołu ekonomiczno – 
administracyjnego szkół. 

Stanowisko poprzedniczki podzielił równieŜ Radny Marek Dobek. 
Dyskusję zakończono ustaleniem, iŜ Komisja powróci do kwestii 

ekonomicznego uzasadniania utworzenia zespołu. 
 

Ad. 7 W sprawach Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu zapoznała członków Komisji z Powiatowym Kalendarzem Imprez 
Kulturalnych i Sportowych na 2011 rok.   
Dyskusję nad Kalendarzem przełoŜono na kolejne posiedzenie Komisji. 
 Następnie Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek poprosił Panią 
Dyrektor Jadwigę Majchrzak o informowanie członków Komisji o imprezach 
kulturalnych organizowanych przez powiat.  
 
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Sylwester Krawczyk. 


