
P R O T O K O Ł  NR  17/2009 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 odbytego  w dniu 6 listopada 2009 roku 
 
          W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Jako zaproszony gość w posiedzeniu brała udział Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
          Obradom Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu – Zofia Winiarska  
 
 Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie  quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Zapoznanie się z informacją o wynikach egzaminów w roku szkolnym 

2008/2009.  
4. Sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzeń  Komisji o godzinie 13:00 dokonała Przewodnicząca 
Komisji Zofia Winiarska, witając  członków Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdziły istnienie quorum i uprawnienie obu Komisji do podejmowania 
wiąŜących decyzji. 
 
Ad.  2  Do protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji uwag nie zgłoszono. 
Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z informacją 
o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2008/2009.  
O zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Jadwigę Majchrzak – 
Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od poinformowania, iŜ przepisy ustawy 
o systemie oświaty zobowiązują organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego do przedkładania corocznych informacji o realizacji zadań 
oświatowych, w tym o wynikach egzaminów.  
Poszczególne placówki przedstawiły stosowne zestawienia obrazujące wyniki 
przeprowadzonych egzaminów maturalnych w roku bieŜącym. Członkowie Komisji 
otrzymali pisemny materiał z poszczególnych placówek oświatowych. Materiał 
obejmuje wyniki egzaminów maturalnych, zawodowych w szkołach 
ponadgimnazjalnych, a w Zespole Placówek Specjalnych: sprawdzian w szkole 
podstawowej, egzamin gimnazjalny, zawodowy w szkole zawodowej 
i przysposabiający do pracy.  
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W ramach poszczególnych przedmiotów wyniki maturalne są zróŜnicowane. 
W przypadku przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, sprecyzowano wniosek, 
iŜ uczniowie przystąpili do egzaminów bez odpowiedniego powtórzenia materiału. 
NaleŜy w bieŜącym roku szkolnym na bieŜąco śledzić  informacje, publikacje 
dotyczące nowego egzaminu maturalnego.  
Wyniki w zakresie z języków obcych na poziomie rozszerzonym (ZSP w Rawie 
Mazowieckiej i ZSP w Białej Rawskiej) poniŜej średniej w województwie. 
Na poziomie podstawowym zbliŜone do poziomu w województwie.  
Kolejny wniosek dotyczy historii. Maturzyści w ograniczonym stopniu opanowali 
wiadomości i nie znają dobrze faktografii i terminologii historycznej. 
 
Inne wnioski to: 
- zwracać baczniejszą uwagę, na wszystkich zajęciach, na kwestię udoskonalania 
własnych wypowiedzi przez uczniów, czyli zmniejszyć ilość klasówek na rzecz 
wypowiedzi ustnych, 
- naleŜy angaŜować uczniów w próbne matury, aby doskonalić pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym, 
- teoretyczny egzamin z przedmiotów zawodowych uczniowie zdali na poziomie 
zadawalającym, gorzej wyglądała sytuacja w zakresie egzaminu praktycznego, 
- konieczne jest większe zainteresowanie uczniów dodatkowymi zajęciami 
przygotowującymi maturzystów do egzaminu maturalnego, 
- zdanie egzaminu z przedmiotów zawodowych nie jest potrzebne zarówno 
do dalszej pracy, jak i dalszego kształcenia, pracodawcy nie wymagają dyplomu 
potwierdzającego zdanie egzaminu. 
 
Dokonując analizy przedłoŜonego przez dyrektorów materiału, członkowie Komisji 
zwrócili uwagę, iŜ jest on sporządzony w róŜnych formach, przez co jest 
enigmatyczny, mało czytelny i nie daje moŜliwości dokonania analizy 
porównawczej poszczególnych wyników z egzaminu maturalnego. Zdaniem Komisji 
z przedłoŜonego materiału nic nie wynika. Nie da się na jego podstawie wypracować 
jednolitych wniosków. Ponadto znajdują się w nim dane osobowe uczniów, które 
to dane z uwagi na ich prawną ochronę, nie powinny być przedmiotem umieszczania 
w tego typu materiałach.  
 
Ad. 4 W sprawach róŜnych Radny Tomasz Lesiak podniósł sprawę zwrotu części 
wynagrodzeń przez część nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. Powodem takiego stanu rzeczy jest zarzut, iŜ osoby te pobrały nienaleŜnie 
wynagrodzenia za godziny zajęć dydaktycznych. 
W odpowiedzi Dyrektor Jadwiga Majchrzak poinformowała, iŜ sytuacja ta jest 
nieporozumieniem i zostanie załatwiona na korzyść nauczycieli.  
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Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca obrad – 
Zofia Winiarska o godz. 16:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu  
(-) Zofia Winiarska  
 
 


