
PROTOKÓŁ NR 11/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 30 marca  2012 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał teŜ 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  
 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 i poziomu kształcenia  oraz analiza realizacji 

zadań przez placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze w powiecie 
rawskim. 

5. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – sportowych 
organizowanych przez powiat rawski. 

6.  Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych. 
7. Sprawy róŜne.   
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:10 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji 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 i poziomu 
kształcenia  oraz analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe i oświatowo       
– wychowawcze w powiecie rawskim.  

W tym punkcie o głos poproszony został Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, który poinformował, iŜ dzień wcześniej                      
tj. 29.03.2012 r. odbyły się w Starostwie Powiatowym Targi Edukacyjne               
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dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu rawskiego. Pan 
Dyrektor Latek przedstawił ofertę edukacyjną na rok 2012/2013: 

I. Liceum Ogólnokształc ące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej ul. Ko ściuszki 20::  
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia 
 -przedmioty z rozszerzonym programem nauczania:  

     a) matematyka, fizyka z astronomią, język obcy. 
     b) biologia, chemia, fizyka z astronomią, język obcy  
     c) biologia, geografia, język obcy.  
     d) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy. 
     e) geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy. 
     f) matematyka, geografia, język obcy. 
     g) matematyka, informatyka, język obcy. 
II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14:  
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia 
- przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
a) j. polski, j. angielski/ niemiecki, historia. 
b) j. angielski, matematyka, informatyka. 
c) j. angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. 
d) j. angielski, biologia, geografia. 
e) język angielski, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne,                                      

wiedza o społeczeństwie.  
2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia 
- technik agrobiznesu. 
- technik ekonomista.  
- technik rolnik. 
- technik logistyk. 

III. Zespół Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ust awicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwoli ńskiego 46:  
1.Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia  
„klasa policyjna” 
- przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
  biologia, język obcy. 
„klasa sportowa” 
- przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
  j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 
2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia 
- technik pojazdów samochodowych. 
- technik handlowiec. 
- technik ochrony środowiska. 
- technik Ŝywienia i usług gastronomicznych.  
- technik urządzeń sanitarnych. 
- technik technologii Ŝywności. 
- technik budownictwa. 
- technik hotelarstwa. 
- technik mechatronik. 
- technik informatyk. 
- kelner. 
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3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim cyklu kształcenia 
- mechanik pojazdów samochodowych. 
- mechanik monter maszyn i urządzeń. 
- sprzedawca.  
- kucharz.  
- piekarz. 
- cukiernik. 
- wielozawodowa. 

IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawski ej 
ul. 15 Grudnia 9:  
1. Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia 
 „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” 

           - przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 
             wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język angielski.  

 „PoŜarnictwo” 
           - przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: 

   wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język angielski. 
2. Technikum o 4-letnim cyklu kształcenia 
 - technik ekonomista. 
- technik handlowiec. 

          - technik hotelarstwa. 
- technik ogrodnik.  
- technik informatyk. 
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim cyklu kształcenia 
- ogrodnik. 
- sprzedawca. 
- cukiernik. 

V. Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej   
ul. Przemysłowa 2:  
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 3-letnim cyklu kształcenia 

          - kucharz.  
          - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

JeŜeli chodzi o analizę poziomu kształcenia to będzie dokonana                     
po egzaminach maturalnych.  

Natomiast na posiedzeniu komisji, z udziałem dyrektorów szkół, w maju br. 
omówiony zostanie wpływ nowej podstawy programowej na poziom zatrudnienia w 
szkołach. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie oceniła 
przedstawioną informację. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie kalendarza oraz 
oferty imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez powiat rawski. 
Harmonogram imprez został rozdany członkom Komisji do zapoznania się.  

Jak poinformował Pan Dyrektor kierowany przez niego wydział uczestniczy 
teŜ w organizacji imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjów 
(gimnazjada) i liceów (licealiada).  
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Powiatowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2012, który 
stanowi załącznik 3 do niniejszego protokołu, został pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowany przez Komisję oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.  
 
 
Ad. 6  Ten punkt porządku obrad obejmował analizę potrzeb inwestycyjnych           
w szkołach i placówkach oświatowych. 

Analizę taka przedstawił Pan Dyrektor Andrzej Latek. Jako najpilniejsze 
potrzeby inwestycyjne, poza remontami bieŜącymi,  zaliczone zostały:                    
- termomodernizacja budynku po warsztatach szkolnych przy ZSCEZiU; 
- w Zespole Szkół przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej: kanalizacja 
deszczowa, budowa płotu wokół terenu, skończenie remontu dachu; 
- termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Białej Rawskiej; 
- termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej; 
- remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 
(wygospodarowanie większego pomieszczenia dla Poradni Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju Dziecka). 

Jak zaznaczył Pan Dyrektor realizacja wszystkich inwestycji uzaleŜniona jest 
od moŜliwości finansowych budŜetu Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych Dyrektor Andrzej Latek poinformował, iŜ czynione są 
starania w kierunku utworzenia publicznego 3-letniego gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. ZaleŜne to jest od podjęcia przez Radę 
Gminy Rawa Mazowiecka uchwały o powierzeniu tych zadań Powiatowi 
Rawskiemu. Taka uchwała na razie nie została podjęta przez Radę Gminy Rawa 
Mazowiecka. 
  
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 11 50 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
         Przewodniczący Komisji: 


