
PROTOKÓŁ NR 27/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 18 września 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali: Pan 
Paweł Malik – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych, Pani Agata Malik  
– Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Pan Radosław Kaźmierczak  
– Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Pan 
Andrzej Romańczuk – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej, Pani Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Pan Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, a także 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. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/14. 
5. Ustalenie terminów wyjazdowych posiedzeń komisji do powiatowych placówek 

oświatowych 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził 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 Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z 13.08.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował  zapoznanie się z projektami 
organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2013/14. 

Krótkiego wprowadzenia dokonał Pan Andrzej Latek Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej, który poinformował o danych ogólnych tj. nabór w roku 
bieżącym wyniósł 727 osób (w roku poprzednim było to 722 osoby); łącznie  
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w 90 oddziałach szkolnych uczy się ok. 2.200 uczniów. Zasady organizacji szkół  
i podziału na grupy – obowiązują zasady z roku ubiegłego (jest stosowne 
zarządzenie Starosty Rawskiego dotyczące liczebności klas). 

Następnie głos zabierali dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych 
informując o sytuacji w szkołach przez siebie kierowanych: 

Pan Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Rawie Mazowieckiej, poinformował, że nabór jest na poziomie roku ubiegłego  
– czyli utworzono pięć klas. W szkole jest sześć klas trzecich i po pięć klas drugich  
i pierwszych; średnio są to klasy 26-osobowe. Ponadto funkcjonują dwie klasy 
gimnazjum. Baza lokalowa i sprzętowa umożliwia pracę w trybie jednozmianowym. 
Na przyszły rok według Pana Dyrektora Woszczyka należy położyć większy nacisk 
na nabór do gimnazjum. Jeżeli chodzi o kadrę – nie ma ograniczeń   
i zwolnień. 

Pan Dyrektor Radosław Kaźmierczak poinformował, że Zespół Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej obejmuje 32 oddziały (klasy) i jest  
to maksimum jeżeli chodzi o bazę lokalową. Szkoła ma dodatkowo trzy oddziały 
zaoczne (50 osób), w tym dwa to technikum uzupełniające, które będą wygasały. 
Następuje przebudowa bazy techno - dydaktycznej (m.in. remont budynków 
warsztatów). Nabór w tym roku to 240 uczniów, z czego utworzono 8 klas.  
W internacie jest 96 mieszkańców. Kadra nauczycieli to 77 osób.  Zajęcia głównie 
kończą się o 15-16 ej, kilka klas kończy maksymalnie o 17.40. 

Następnie głos zabrała Pani Agata Malik – dyrektor Poradni Psychologiczno  
-Pedagogicznej, która poinformowała, że poradnia ciągle się rozwija. Dzieci  
z różnymi zaburzeniami jest coraz więcej. Nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o dwa 
etaty. Kadra ciągle się dokształca. Problemem staje się obecnie uzależnienie od 
komputera i mediów. Zarejestrowanych jest ok. 1200-1300 dzieci w poradni. Przy 
poradni funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania. 

Jako kolejny głos zabrał Pan Paweł Malik – Dyrektor Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, który poinformował, że w palcówce liczebność 
uczniów jest w granicach 120 uczniów, z czego w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii jest 37 uczniów. Wszyscy nauczyciele mają pełne etaty i godziny 
ponadwymiarowe; jest ich łącznie 57. Szkoła ma 19 oddziałów i 5 grup 
wychowawczych; 22 nauczycieli realizuje awans zawodowy. Z trzech gmin dzieci  
są dowożone. 

Pan Andrzej Romańczuk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Reymonta, który poinformował o naborze – jest 7 pierwszych klas: 5 klas liceum 
ogólnokształcącego i 2 klasy technikum: łącznie przyjęto 196 osób. Nabór jest 
większy o 40 uczniów od roku poprzedniego. Kadra nauczycielska to 43 osoby. 
Szkoła liczy 21 oddziałów; średnio jest 28 uczniów w klasie. 

Pani Jolanta Popłońska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
przedstawiła projekt organizacji swojej szkoły: nabór jest na poziomie roku 
ubiegłego tj. 109 uczniów; jest pięć klas pierwszych, z czego jedna klasa liceum 
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ogólnokształcącego. Kadra to 44 osoby łącznie z wychowawcami internatu  
(w którym mieszka 36 osób). Ograniczenie etatu było jedno. 

 
Ad.5 W tym punkcie ustalono terminy wyjazdowych posiedzeń Komisji Oświaty  
do placówek oświatowych zarządzanych przez Powiat Rawski. Ustalono następujące 
terminy: 
- 4 października 2013 r. – od godz. 10.30: ZSO w Białej Rawskiej, ZSO im. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Rawie Mazowieckiej; 
18 października 2013r . od godz. 10.00: ZSCEZiU, Zespół Placówek Specjalnych  
i Zespół szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad.6 W sprawach różnych – głosów nie było. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 15.15 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

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


