
PROTOKÓŁ NR 16/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 7 września  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 w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, ul. 15 Grudnia 9. 
5.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. 
6. Ustalenie terminów wyjazdowych posiedzeń komisji do placówek oświatowych. 
7. Sprawy róŜne.   
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 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   
- przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały    
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9. Omówienia projektu 
uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 

Ze wspólnym wnioskiem o nadanie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
szkołom wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej, ul. 15 Grudnia 9 tj. Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum                    
i Zasadniczej Szkole Zawodowej zwrócili się w dniu 24 sierpnia 2012 r. Rada 
Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zgodnie                                
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
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ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół organ 
prowadzący nadaje szkole imię na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Inicjatywa nadania 
imienia szkole była decyzją przemyślaną. W tej kwestii wypowiedzieli się 
nauczyciele, uczniowie, a takŜe ich rodzice. Poprzez nadanie imienia szkoły zyskają 
swoistą indywidualność i toŜsamość wyróŜniającą je spośród innych szkół. Szkoły 
będą opierały swoje działanie wychowawcze na wartościach potwierdzonych Ŝyciem 
i działalnością patrona. Wzbogacona zostanie obrzędowość związana z patronem. 
Szkoły wejdą do rodziny szkół o tym samym imieniu, co prowadzić będzie do 
nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. 
Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski jednogłośnie 
zdecydowali, aby nadać szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Uroczystość nadania imienia w/w szkołom planuje się na Dzień Edukacji Narodowej 
w roku szkolnym2012/2013. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkołom 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 
Grudnia 9. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował analizę naboru uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych. Omówienia dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.   

Stan naboru przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
ustalenie terminów wyjazdowych posiedzeń  komisji do placówek oświatowych 
podlegających Powiatowi Rawskiemu.  
Ustalono dwa terminy wyjazdowych posiedzeń komisji tj. 5 października 2012 r. 
(piątek) – do placówek w Rawie Mazowieckiej i 26 października 2012 r. (piątek)    
do części placówek w Rawie Mazowieckiej i w Białej Rawskiej. 
 
Ad.7 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
  
Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1000 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

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


