
PROTOKÓŁ NR 32/2018 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 23 lutego 2018 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał także pan 
Andrzej Latek - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Maria Piątek – przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji. Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej,  

3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZiU  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej; 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji poprzez wygaszanie  
3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZiU  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonała przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji – Pani Maria Piątek, witając 
uczestniczących w posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności stwierdziła 
istnienie quorum. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek posiedzenia przyjęto w kształcie zaproponowanym przez prowadzącą 
posiedzenie. 
 
Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (26.01.2018 r.) przyjęty został 
jednogłośnie.  
 
Ad.4 Opinia do projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej,  
3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej z ZSCEZiU  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej. 

Jak poinformował dyrektor Andrzej Latek, niniejsza uchwała stanowi etap 
wstępny do wszczęcia procedury likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej 3-letniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
im Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. Przepisy 
ustawy Prawo oświatowe nie stanowią podstawy prawnej do podjęcia działań 
polegających na likwidacji włączonej w skład zespołu szkół, pozbawionej pełnej 
samodzielności organizacyjnej placówki oświatowej. W związku z powyższym 
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przed podjęciem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły należy podjąć uchwałę o jej 
wyłączeniu z zespołu szkół. Dyrektor Andrzej Latek poinformował także o tym,  
że projekt uchwały opiniowany był przez związki zawodowe; odbyło się też zebranie 
z rodzicami dzieci, uczęszczających do danej szkoły. 

Radny Adrian Galach zapytał jaka jest opinia dyrektora szkoły (ZSCEZiU)  
w sprawie planowej likwidacji 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego, a także jakie 
skutki będzie niosła planowana uchwała dla nauczycieli.  

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, ze dyrektor ZSCEZiU nie był 
zwolennikiem likwidacji danego oddziału, ale taka była decyzja Zarządu; natomiast 
uchwała nie wpłynie to na liczbę godzin przypadających na poszczególnych 
nauczycieli, gdyż spadnie liczba nadgodzin, natomiast nie wpłynie to na osiągniecie 
średniej przez każdego z nauczycieli, dodatkowo w roku szkolnym 2019/20 do szkół 
przyjdą uczniowie po ósmej klasie i po trzeciej klasie gimnazjum co spowoduje 
zdublowanie się uczniów i znaczny przyrost godzin. 

Radny Adrian Galach zwrócił uwagę na to, że na dzisiejszej Komisji powinien 
być obecny dyrektor ZSCEZiu, który przedstawił by swoją opinię; ponadto Radni 
powinni otrzymać opinie związków zawodowych w przedmiocie zamiaru likwidacji 
3-letniego liceum w ZSCEZiU. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przy 4 głosach za i 1 głosie 
przeciw (A. Galach) pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Ad.5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zamiaru  likwidacji poprzez 
wygaszanie 3 - letniego Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej  
z ZSCEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

Uwzględniając prognozowany wzrost liczebności uczniów w związku  
z wejściem w życie przepisów ustawy - Prawo Oświatowe i Ustawy Przepisy 
Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe, reformujących system oświaty w Polsce, 
od roku szkolnego 2019/2020 (ok 230 do LO i 300 do pozostałych szkół) należy 
stwierdzić, iż organ prowadzący zapewni dostęp wszystkim chętnym  
do prowadzonych przez siebie Liceów Ogólnokształcących, utrzymując docelowo 
trzy spośród czterech obecnie prowadzonych, czyli Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Skłodowskiej - Curie , Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. Wł. St. Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w ZSP w Białej Rawskiej (łącznie 1190 miejsc), przy aktualnym 
zapotrzebowaniu ok. 700 i prognozowanym od 2019 roku ok. 950. Biorąc pod 
uwagę dobro młodzieży, aktualnie realizującej naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46, planuje się stopniową likwidację 
liceum w trybie sukcesywnego wygaszania - wstrzymania naboru uczniów do klas 
pierwszych od roku szkolnego 2018/2019. Jednocześnie zapewni się uczniom 
możliwość kontynuacji nauki na dotychczasowych warunkach, pod opieką tych 
samych nauczycieli w dotychczasowych oddziałach w budynku Zespołu Szkół  
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul Zwolińskiego 46, zaś uczniom, którzy nie uzyskają promocji  
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do klasy następnej, naukę w jednym z trzech pozostałych w sieci liceów 
ogólnokształcących. Nauczyciele ze stopniowo likwidowanej szkoły zatrudnieni  
są w innych typach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej,  
a w liceum ogólnokształcącym kilku nauczycieli uzupełnia etat. Ponadto w związku 
z prognozowaną od 2019 roku zwiększoną liczbą uczniów (ok 500) i oddziałów,  
w związku z koniecznością odrębnej organizacji nauki dla absolwentów gimnazjów  
i absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych wszyscy nauczyciele będą mieli 
zapewnioną możliwość zatrudnienia. Mając na uwadze złożoność całego procesu, 
organ prowadzący dołoży w swoich działaniach wszelkich starań, aby towarzyszyły 
mu jak najmniejsze skutki społeczne, z uwzględnieniem przede wszystkim dobra 
uczniów oraz pracowników szkoły. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, o zamiarze likwidacji poprzez wygaszanie Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 46 zostanie 
zawiadomiony Łódzki Kurator Oświaty, rodzice lub opiekunowie prawni uczniów 
liceum ogólnokształcącego, reprezentatywne związki zawodowe oraz Burmistrz 
Miasta Rawa Mazowiecka. Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną wszczynającą 
procedurę likwidacji szkoły. 

Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Promocji przy 4 głosach za i 1 głosie 
przeciw (A. Galach) pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Ad.6 W sprawach różnych: 

Radny Łukasz Salamon zapytał czy ze systemu stypendialnego może 
skorzystać uczeń z naszego terenu a uczęszczający do szkoły na terenie sąsiedniego 
powiatu. 

Dyrektor Andrzej Latek poinformował, że system stypendialny funkcjonujący 
w naszych szkołach obejmuje uczniów tych szkół niezależnie czy pochodzą  
z naszego czy powiatów sąsiednich; oczywiście musza oni osiągać wyniki 
uprawniające do stypendium 

Radny Grzegorz Stefaniak poinformował obecnych i zaprosił jednocześnie  
na I Zimowy Turniej Szachowy, który ma odbyć się na sali konferencyjnej Starostwa 
w dniu 4 marca (niedziela) od godziny 10:00. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Pani Maria Piątek poinformowała, że Targi 
Edukacyjne odbędą się w dniu 21 marca br. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji  
o godz. 14:10 dokonała zamknięcia posiedzenia komisji. 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
        Przewodnicząca Komisji:   
          

Maria Piątek                                                                                           
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