
PROTOKÓŁ NR 10/2016 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 12 lutego 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

również dyrektorzy szkół: Pan Arkadiusz Woszczyk- Dyrektor ZSO w Rawie 

Mazowieckiej, Pani Jolanta Popłońska- Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, Pan 

Andrzej Romańczuk- Dyrektor ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Pan 

Radosław Kaźmierczak- Dyrektor ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej oraz Pani 

Aldona Antosik- Wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej. 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani radna Maria 

Piątek. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (29.01.2016 r.) 

4. Omówienie wpływu realizacji projektów unijnych na osiągane wyniki 

kształcenia - spotkanie z dyrektorami szkół. 

5. Ocena oferty oświatowej. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:40 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 omówienia wpływu realizacji 

projektów unijnych na osiągane wyniki kształcenia - spotkanie z dyrektorami 

szkół. 

 Jako pierwsza głos zabrała Pani Jolanta Popłońska Dyrektor ZSP w Białej 

Rawskiej tłumacząc, iż wpływ projektów unijnych na wyniki w nauce zależy od 

realizowanego projektu. Projekty realizowane w poprzednich latach miały wpływ na 
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wyniki egzaminów w pewnym stopniu ponieważ organizowane były dodatkowe 

zajęcia, jak i zajęcia wyrównawcze. W przypadku ZSP w Białej Rawskiej w 2008 

roku realizowany był projekt, przy którego rozliczeniu należało podać wskaźnik 

efektywności oraz wpływu na egzaminy maturalne i zawodowe, który został 

osiągnięty. W przypadku programów „Erasmus” oraz „Leonardo da Vinci” ich 

założeniem jest  nie tyle osiągnięcie wyższego poziomu kształcenia, co zwiększenie 

kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych, zdobywanie kwalifikacji  

oraz certyfikatu „Mobilność”. Projekty te nie mają przełożenia na wyniki egzaminu 

maturalnego, niemniej jednak osoby uczestniczące w nich rozwijają języki obce, 

ukierunkowane na język zawodowy. W przypadku starych egzaminów zawodowych 

zdawalność na kierunku technik informatyk wynosiła 68 % , obecnie w przypadku 

nowego egzaminu jest to 88 %, na profilu technik ogrodnik 95 %, technik 

ekonomista 98%. Matura z języka obcego zdawana jest w 100 % z języka 

angielskiego i niemieckiego wśród osób korzystających z projektów. Uczniowie 

ZSP uczestniczą w projektach unijnych „Erasmus” co roku, w roku szkolnym 

2016/2016 do Włoch wyjeżdża grupa 20 osób.  

 Jako kolejny głos zabrał Pan Radosław Kaźmierczak Dyrektor ZSCEZiU  

w Rawie Mazowieckiej. W przypadku osób korzystających z projektów- praktyki 

oraz kursy dodatkowe nie pojawiały się problemy ze zdawalnością egzaminów.  

W szkole realizowano 6 projektów, które dzięki bazie technodydaktycznej z nich 

pochodzącej wpłynęły w pozytywnym stopniu na zdawalność egzaminów 

zawodowych (części praktycznej). Większość uczniów zdawała także egzamin 

pisemny w nowych kwalifikacjach. W części praktycznej tylko w przypadku dwóch 

zawodów pojawiły się problemy ze zdawalnością jednak nie odbiegają one od 

wyników z CKE. Problem pojawił się w części teoretycznej w przypadku zawodu 

kucharza. Podstawowym celem realizowanych projektów było powstanie bazy 

technodydaktycznej by uczniowie mogli przystępować do egzaminów w szkole bez 

konieczności dojazdów do innych placówek. Projekty są konieczne dla utrzymania 

bazy szkoły, uczniowie przystępujący do projektów nie mają problemów ze 

zdawalnością egzaminów. Ponadto 1/3 uczniów szkoły jest spoza terenu powiatu 

rawskiego co pokazuje, iż proponowana przez szkołę oferta oświatowa jest 

atrakcyjna. 

 Głos zabrał radny Grzegorz Stefaniak pytając o to dlaczego młodzież z terenu 

powiatu rawskiego nie wybiera ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej natomiast jest to 

szkoła atrakcyjna dla osób spoza powiatu. Dyrektor Radosław Kaźmierczak 

odpowiedział, że zawodówki cieszą się złą sławą, ponadto jego zdaniem szkoły 

zawodowe realizują bardziej wymagający poziom nauczania w szczególności  

w przypadku przedmiotów zawodowych aniżeli licea ogólnokształcące. Uzależnione 

jest to także faktem, czy dany uczeń zamierza kontynuować naukę po skończeniu 

szkoły średniej, czy zamierza zacząć pracę.  

 

 Dyrektor ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej poinformował,  

iż dotychczas szkoła nie uczestniczyła w żadnych projektach finansowanych ze 
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środków Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2015/2016 złożono 4 projekty. 

Dotyczą one projektu na kształcenie ogólne oraz programu „Erasmus”. W przypadku 

wyników kształcenia Dyrektor poinformował, iż technikum przy ZSP znajduje się 

na 7 miejscu w województwie łódzkim oraz występuje na liście 100 najlepszych 

szkół w skali kraju w związku z czym ZSP otrzymał tytuł „Złotej Szkoły.” Jeśli 

chodzi o zdawalność egzaminów zawodowych szkoła znajduje się na 35 miejscu  

w kraju na 1700 techników. Dyrektor ma nadzieję, iż udział w projektach pozwoli 

na doposażenia szkoły w wymagane sprzęty niezbędne do nauki zawodów. Jedyną 

przeszkodą dotyczącą realizacji projektów unijnych w szkole jest fakt wysokiej 

zdawalności egzaminów przez co składane projekty niejednokrotnie są z tego 

powodu odrzucane. 

 Jako kolejny głos zabrał Dyrektor ZSO w Rawie Mazowieckiej Pan Arkadiusz 

Woszczyk mówią, iż szkoła w 2010 roku uczestniczyła w projekcie unijnym 

„Matura kluczem do sukcesu” w ramach którego uczniowie klas maturalnych 

uczestniczyli w dodatkowych zajęciach odbywających się w soboty. Wynik 

zdawalności matury po przeprowadzeniu projektu był bardzo wysoki. W przypadku 

programu Erasmus trudno pozyskać międzynarodowego partnera- zagranicznej 

szkoły w przypadku nauczania ogólnokształcącego. Liceum nie może 

zagwarantować zagranicznym uczniom praktyk zawodowych w związku z czym 

szkoła nie jest atrakcyjna dla nich. Ponadto wyniki z matury z matematyki były  

w ubiegłym roku szkolnym bardzo wysokie w związku z czym złożony przez szkołę 

projekt został odrzucony. 

 W przypadku Zespołu Placówek Specjalnych szkoła nie uczestniczyła  

w projektach unijnych o czym poinformowała Pani Aldona Antosik- Wicedyrektor 

Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. W przypadku szkolnictwa 

zawodowego szkoła realizuje program zawodowy w zawodzie kucharz. Uczniowie 

przystępują do egzaminów jednak pojawia się problem ze zdawalnością części 

egzaminu teoretycznego ponieważ zdają oni egzamin państwowy, który jest taki sam 

jak w przypadku uczniów szkół zawodowych. Wicedyrektor poinformowała,  

iż szkoła pomimo, iż nie korzysta z programów unijnych to współpracuje z firmą 

IKEA w realizacji projektu w ramach, którego szkoła otrzyma doposażenie do 

kuchni dydaktycznej.  

 

 

Ad. 5 W tym punkcie zrealizowano punkt dotyczący oceny oferty oświatowej. 

Dyrektorzy poszczególnych szkół omówili ofertę oświatową na rok szkolny 

2016/2017. Wykaz oferty oświatowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 W tym punkcie głos zabrał radny Adrian Galach pytając Panią Jolantę Popłońską- 

Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej o współpracę z Akademią Obrony Narodowej  

w ramach profilu bezpieczeństwo wewnętrzne. Dyrektor ZSP odpowiedziała,  

iż młodzież co roku wyjeżdża na spotkania, profesorowie z AON prowadzą  

w szkole wykłady, uczniowie mają możliwość korzystania z zasobów biblioteki 
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AON. Ponadto uczniowie, którzy ukończyli liceum otrzymują zaświadczenie, które 

jest punktowane w przypadku rejestracji na studia na AON.  

 Radny Adrian Galach zapytał także dyrektorów szkół o współpracę  

z uczelniami wyższymi Dyrektor ZSO Pan Arkadiusz Woszczyk odpowiedział,  

że ZSO współpracuje  z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ponadto  

3 razy w roku organizowane są wyjazdy na wykłady z fizyki  Na Uniwersytet 

Łódzki oraz Politechnikę Łódzką. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie mieli 

okazję uczestniczyć w wyjeździe do instytutu badań jądrowych. Radny Adrian 

Galach zapytał czy jest to sformalizowana współpraca. Dyrektor ZSO odpowiedział, 

że nie. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w konkursach oraz wykładach 

organizowanych przez uczelnie wyższe. Radny Galach zapytał, czy uczniowie przy 

rekrutacji mają korzyści z tytułu współpracy szkoły z uczelniami. Dyrektor 

Arkadiusz Woszczyk odpowiedział, że formą korzyści dla uczniów jest możliwość 

zdobycia indeksów na uczelnie wyższe poprzez udział w konkursach. W roku 

ubiegłym 4 uczniów otrzymało takie indeksy z możliwością wyboru kierunku 

studiów.  

 Radny Adrian Galach zaproponował Dyrektorom szkół by w ramach profilu 

humanistycznego utworzyć profil prawny oraz nawiązać współpracę  

z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Radny Galach 

poinformował, iż jego zdaniem brakuje edukacji prawnej młodzieży, w związku  

z czym należałoby nawiązać współpracę z kancelariami adwokackimi w celu 

prowadzenia wykładów oraz spotkań dotyczących tematyki prawa dla uczniów 

szkół. 

Dyrektor ZSO Pan Arkadiusz Woszczyk poinformował, iż szkoła próbowała 

nawiązać współpracę z kancelarią prawną w Łodzi jednak  nie doszła ona do skutku 

 

Ad.6 W sprawach różnych głosów nie było. 

   

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji                 

o godz. 14.50 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

 

          

 

Przewodnicząca Komisji: 


