
PROTOKÓŁ NR 5/2015 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 1 października 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał 

również Pan Andrzej Latek– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pan Arkadiusz Woszczyk- Dyrektor Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, Pani Agata Malik- Dyrektor 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, Pan Paweł Malik- 

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Pani Jolanta 

Popłońska- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Białej Rawskiej, Pan 

Andrzej Romańczuk- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Radosław Kaźmierczak- 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Posiedzeniu przewodniczyła 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani radna Maria Piątek.   

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - 10.06.2015 r. 

4. Informacja na temat możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych. 

5. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2015/2016. 

6. Ustalenie terminu wyjazdu komisji objazdowych do placówek oświatowych. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonała Przewodnicząca 

Komisji – Pani Maria Piątek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji 

do podejmowania wiążących 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 Przewodniczącą Komisji 

przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przedstawienia informacji na temat 

możliwości i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym 



 2 

zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych. Głos w tej sprawie zabrał 

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej: 

Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014-2020 

przewiduje możliwości finansowania inwestycji lub działań skierowanych  

w kierunku oświaty. Nabory dotyczące kwestii oświaty rozpoczynają się na 

początku roku 2016. Zadania dotyczące szkolnictwa obejmuje oś nr 4-gospodarka 

niskoemisyjna dotycząca kwestii  działań w budynkach placówek- działanie 

dotyczące termomodernizacji budynków oraz ochrony powietrza. Na te działania 

przeznaczono 224 934 770 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Placówki zarządzane przez powiat przeszły wymaganą termomodernizację stad też 

dostęp do funduszy zaplanowanych w osi 4 ich nie dotyczy. W kwestii ochrony 

powietrza budynki oświatowe również znajdują się poza działaniem 

dofinansowania. Oś 7- Infrastruktura dla usług społecznych, w której działania 

dotyczące edukacji są zawarte. Na oś 7 przeznaczono 127 mln euro. W przypadku 

edukacji- działanie 7.4 zaplanowano kształcenie zawodowe i ustawiczne- wzrost 

jakości kształcenia oraz stworzenie możliwości zdobycia nowoczesnego zawodu, 

edukacja przedszkolna, edukacja ogólna. Oś 11 Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności obejmuje zakres interwencji CT 10 Inwestowanie  

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. Zakres interwencji obejmuje: Działanie 

XI.1 Wysoka jakość edukacji, działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych, 

działanieXI.3 Kształcenie zawodowe.  

Podsumowując Dyrektor Andrzej Latek poinformował o szkoleniu, które odbyło się 

28 września br. Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury i dotyczyło pozyskiwania środków unijnych z przeznaczeniem na 

turystykę. Udział w nim wzięli: Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, Pani 

Dyrektor Małgorzata Killman oraz Pan Dyrektor Andrzej Latek. Pozyskane 

informacje są istotne dla powiatu w kwestii renowacji Kolei Wąskotorowej. 

 

Ad. 5 W tym punkcie członkowie komisji zapoznani się z projektami 

organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2015/2016. 

- Informacje dotyczące Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawił Pan 

Arkadiusz Woszczyk dyrektor szkoły. W tym roku było 7 ofert kształcenia, zostało 

wdrożonych  5. Uczniowie zostali połączeni w 5 oddziałów. Przyjęto 121 uczniów 

do liceum- utworzono 5 klas i 16 uczniów gimnazjum- 1 klasa. Ponadto funkcjonuje 

5 klas 2 z liczbą 126 uczniów oraz  5 klas 3- 132 uczniów. W szkole pracuje na 

całym etacie 34 nauczycieli i 12 nauczycieli, którzy mają kilka godzin  

co spowodowała reforma przez, którą wielu nauczycieli nie posiada całych etatów. 

Dyrektor Woszczyk poinformował, że od klasy 2 wprowadzone są rozszerzenia, 

które obejmują 3 przedmioty rozszerzone w tym język oraz dodatkowo język polski 

i matematyka. Jest to duże utrudnienie dla uczniów, którzy w 3 klasie decydują się 
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na zdawanie innych przedmiotów niż te, które obejmuje profil ich klasy. Zajęcia  

w szkole odbywają się w godzinach 8-15.10.  

W tym punkcie pytanie zadała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Piątek pytając  

o wymiar godzin w klasach rozszerzonych. Pan Dyrektor Woszczyk odpowiedział, 

że w przypadku języków obcych jest to wymiar 3 godzin w klasie 2 oraz 3 godzin  

w klasie 3 oraz wymagana podstawa. W przypadku chemii jest to wymiar 240 

godzin w przeciągu 2 lat.  

 

- Następnie głos zabrała Pani Agata Malik- Dyrektor Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Arkusz organizacyjny poradni na lata  

2015-2016 w dużym stopniu różni się od arkuszy sporządzanych przez dyrektorów 

innych placówek. Zasięg działania poradni obejmuje teren powiatu rawskiego, 

łącznie korzysta z niej 12459 dzieci. W gminie Rawa Mazowiecka-w 32 placówkach 

7414, w gminie Biała Rawska-w 13 placówkach2581, w gminie Cielądz- w 5 

placówkach 815, w gminie Regnów- w 3 placówkach 380, w gminie Sadkowice- w 

10 placówkach1247. Ponadto placówka oferuje zajęcia z wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, które obejmują dzieci od urodzenia- opieka objętych jest 82 dzieci. 

Ponadto w szkole zatrudnionych jest 23 pracowników pedagogicznych, 5 osób 

administracji i obsługi oraz 3 pracowników służby zdrowia. Na umowę zlecenie  

2 pracowników. 

 

- Informacje na temat organizacji roku szkolnego przedstawił Pan Paweł Malik- 

Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła posiada 

ofertę przystosowaną dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

jest to szkoła dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z lekkim 

upośledzeniem umysłowym. Obecnie w szkole uczy się 107 uczniów w 20 

oddziałach w tym 27 wychowanków, którzy w szkole przebywają 24 h na dobę.  

W związku z tym w internacie zatrudnionych jest 15 wychowawców. Do I klasy 

przyjęto 11 uczniów- 2 oddziały. Pan Dyrektor zauważył, że od kilku lat uczniów  

w szkole jest mniej ze względu na ambicje rodziców, którzy kierują swoje dzieci do 

szkół masowych. Szkoła prowadzi 8 programów indywidualnych, w szkole uczy się 

27 uczniów z upośledzeniem, 26 osób z nauczaniem specjalnym, 21 osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 32 osoby ze znacznym bądź 

umiarkowanym upośledzeniem. W tym roku udało się utworzyć klasę łączną dla 

dzieci z klas I-III, do której uczęszcza 7 uczniów.  

W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Komisji pytając o kształtowanie czasu 

pobytu uczniów, gdyż z informacji Dyrektora wynika, że uczniowie niejednokrotnie 

spędzają w placówce tylko określony okres czasu. Pan Dyrektor odpowiedział,  

że czas pobytu uczniów uzależniony jest od woli rodzica, najczęściej dzieci 

pozostają do końca nauki. Są też dzieci, które przebywają tylko kilka miesięcy.  
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- Następnie głos zabrała Pani Jolanta Popłońska- Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

Do klas pierwszych przyjęto 95 uczniów- powstało 4 nowe oddziałów. Do szkoły  

w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 456 uczniów w 21 oddziałach. Średnia 

liczba uczniów w oddziale wynosi 22,80. W szkole zatrudnionych jest 44 

nauczycieli- liczba etatów pedagogicznych to 37,17. Pracowników administracji  

i obsługi jest 10 co stanowi 11,5 liczby etatów niepedagogicznych. Do Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych  uczęszcza 20 osób. Do dyspozycji uczniów 

oddanych jest 20 klasopracowni w tym dwie informatyczne. Ponadto świetlica, 

biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym, sala gimnastyczna, boiska, 

siłownia, sala do ćwiczeń korekcyjnych, gabinet medyczny. Kierunki kształcenia: 

technik architektury krajobrazu, informatyk, ogrodnik, hotelarz, ekonomista  

oraz Liceum Ogólnokształcące jak i zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie 

cukiernik, ogrodnik, sprzedawca. 

 

- Jako następny głos zabrał Pan Andrzej Romańczuk- Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Do szkoły przyjęto 

167 uczniów- 6 klas pierwszych. W tym momencie do szkoły uczęszcza 508 

uczniów w 20 oddziałach. Oferta szkoły na rok szkolny 2015/2016 przewidywała 

utworzenie klas licealnych- utworzono 3 klasy połączone. 
·      kl. A (j. polski, historia, j. obcy) 

·      kl. B (matematyka, informatyka, fizyka) 

·      kl. C (geografia, wiedza o społ., historia) 

·      kl. D (biologia, geografia, j. obcy) 

·      kl. E (biologia, chemia, j. obcy) 

·      kl. F strażacko-ratownicza (biologia, wiedza o społ., j. obcy)       

·      kl. G sportowa (piłka siatkowa dziewcząt)   

oraz Technikum (4-letnie) kształcące w zawodach (pod nazwami zawodów wykaz kwalifikacji, 

które zdobywa uczeń w trakcie nauki)-utworzono 3 klasy połączone 
·       Technik agrobiznesu 

     

·       Technik ekonomista 

       

·       Technik rolnik 

       

·       Technik logistyk. 

 

Średnia liczba uczniów w klasach to 25,40. Ponadto w szkole zatrudnienie 

    nauczyciele stanowią 50,3 etatów pedagogicznych oraz 16 etatów 

niepedagogicznych. Przy szkole działa również internat, w którym mieszkają przede 

wszystkim uczniowie szkoły. Jest również możliwość korzystania z niego przez 

uczniów innych szkół. 
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- Informacje na temat organizacji roku szkolnego przedstawił Pan Radosław 

Kaźmierczak- Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej. Szkoła w roku szkolnym 

2015/2016 realizuje program z zakresu Liceum Ogólnokształcącego- 

POLICYJNEGO, 4-letniego Technikum o następujących kierunkach kształcenia: 

 
-TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

-TECHNIK MECHATRONIK 

-TECHNIK INFORMATYK 

-TECHNIK HANDLOWIEC 

-TECHNIK BUDOWNICTWA 

-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

-KELNER 

-TECHNIK HOTELARSTWA 

-TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

oraz 3-letnią szkołę zawodową z kierunkami kształcenia: 

 
-MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

-MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 

-SPRZEDAWCA 

-KUCHARZ 

-OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

-OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 

-WIELOZAWODOWA OGÓLNA. 

 

Do klas pierwszych przyjęto 200 uczniów- 7 oddziałów, dwie klasy uczą  

2 zawodów w związku z tym, że do utworzenia osobnych klas nie było 

wystarczającej liczby uczniów, do szkoły uczęszcza  823 uczniów w 29 

oddziałach. Liczba etatów pedagogicznych to 71,64 natomiast etatów 

niepedagogicznych 15,33. Średnia liczba uczniów w klasach to 26,55. Pan 

Dyrektor poinformował, że 1% środków przeznaczonych na szkolnictwo 

zawodowe w województwie łódzkim- 6 mln brutto zostało wykorzystanych  

w placówce. 

 

W tym punkcie pytanie zadał Pan radny Adrian Galach w kwestii współpracy szkół  

z uczelniami wyższymi. Pani Jolanta Popłońska poinformowała, że szkoła ma 

podpisane umowy z SGGW oraz z AON. LO współpracuje z Wydziałem Chemii 

UŁ, uczniowie raz bądź dwa razy w miesiącu wyjeżdżają na uczelnie w celu 

zapoznania się z jej funkcjonowaniem. Wykładowcy uczelni wyższych 

odwiedzają placówki szkół z terenu powiatu z wykładami dotyczącymi 

poszczególnych przedmiotów. Ponadto uczniowie mają możliwość skorzystania  

z programu ERASMUS. 

Kolejne pytanie Pana Galacha dotyczyło prowadzenia akcji profilaktycznych 

dotyczących walki z dopalaczami. Pani Jolanta Popłońska poinformowała,  

że organizowane są spotkania dla rodziców z przedstawicielami służby zdrowia, 
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natomiast Pan Dyrektor Woszczyk poinformował, że z uczniami rawskich szkół 

spotkania informacyjne odbyła Pani Karolina Sokołowska przedstawiciel KPP  

w Rawie Mazowieckiej. Organizowane są również różnorakie akcje 

profilaktyczne dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.  

 

 

Ad.6 W tym punkcie Komisja ustaliła terminy wyjazdów komisji objazdowych  

do placówek oświatowych na 9 i 16 października 2015 r. 

 

Ad.7 W sprawach różnych głosów nie było. 
 

Ad.9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 15.50 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

 

          

 

Przewodnicząca Komisji: 


