Protokół Nr 33/2013 z dnia 20 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 33/2014
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 20 stycznia 2014 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (10 radnych) stanowi kworum wymaganego do podejmowania
wniosków.
Miejsce posiedzenia:
1. Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza
Bielenina w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1 – godz. 1600;
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach, ul. Kościuszki 10 – godz. 1715.
Zaproszone osoby:
1. Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych;
2. Anna Kasprzyk Hałat – Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach;
3. Celina Korczyk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy bieżące – ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.
Ad. 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
Przewodniczący poinformował, że powyższe sprawozdanie zostało wysłane do członków Komisji
razem z materiałami na sesję. Następnie poprosił Panią Naczelnik Monikę Stalica o krótkie
omówienie sprawozdania /zał. nr 2/.
Pani Naczelnik szczegółowo omówiła w/w sprawozdanie.
Radny Leszek Szuster zapytał:
- czy przymiarka do planu konstruowana jest w oparciu o etat?
- czy Karta Nauczyciela określa średnią miesięczną x 12 z uwzględnieniem 13 pensji?
- czy przelicznik jest na etat, czy uwzględnia kwestię nadgodzin?
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Pani Monika Stalica odpowiedziała, że wyliczenie średnich to dla każdego stopnia procentowy
wskaźnik. Czyli przy nauczycielu - stażyście to 100 % kwoty bazowej ustalonej przez
Ministerstwo, która w roku 2013 wynosiła 2.717,59 zł. Dla nauczyciela kontraktowego to 111 % 3.016,52 zł, nauczyciel mianowany – 144 %, nauczyciel dyplomowany - 184 %.
Pani Naczelnik dodała, że przy wyliczeniu bierze się pod uwagę liczbę etatów, czyli dla danego
stopnia kwota bazowa dzielona jest przez ilość etatów.
Komisja przyjęła omówione sprawozdanie.
Ad. 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
Przewodniczący Waldemar Klisiak poprosił Panią dyrektor o omówienie funkcjonowania placówki.
Na wstępie Komisja dokonała wizji lokalnej nowo powstałej sali gimnastycznej.
Pani dyrektor Anna Kasprzyk-Hałat poinformowała, że dzięki naborowi w zawodach górniczych
szkoła bardzo się zapełniła i jest problem ze zmieszczeniem się w budynku PZ Nr 6 i dlatego szkoła
korzysta z pomieszczeń w dawnym budynku PZ Nr 7.
Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną to szkoła dysponuje:
• Technikum:
technik górnictwa podziemnego – gwarancja pracy;
technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa
podziemnego – gwarancja pracy;
technik logistyk;
technik żywienia i usług gastronomicznych.
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:
górnik eksploatacji podziemnej (szkoła 3-letnia) – zajęcia praktyczne realizowane
w Centrum Kształcenia Praktycznego i KWK Brzeszcze;
klasa wielozawodowa (szkoła 3-letnia) – dla młodocianych pracowników – umowa o pracę
zawarta z pracodawcą (uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę);
kucharz.
Kandydat do szkoły zawodowej, we własnym zakresie załatwia miejsce odbywania zajęć
praktycznych w wybranym zawodzie u rzemieślnika.
• Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, które zostało przekształcone w Liceum
Ogólnokształcące dla dorosłych,
• Kursy kwalifikacyjne w zawodach górniczych.
Pani dyrektor poinformowała, że ma problem ze Szkołą Zawodową – górniczą. Uczniowie
ze względu na brak motywacji nie zawsze zdają egzaminy końcowe. Konsekwencją tego jest, że nie
otrzymują zaproszenia do pracy na kopalni z uwagi na brak kwalifikacji górniczych, niezdane
egzaminy lub nie ukończony 21 rok życia. Ponadto Kompania Węglowa wycofuje się
z zakontraktowania klas zawodowych, dlatego że chętniej zatrudnią technika, a zwłaszcza o profilu
elektrycznym, mechanicznym lub górniczym.
Jeśli chodzi o inwestycje to powstała nowa sala gimnastyczna z zapleczem, wyremontowano dwie
pracownie: eksploatacji złóż i mechaniczną – są to pracownie multimedialne. Pani dyrektor dodała,
że zbiera środki na wyremontowanie pracowni elektrycznej.
Jeśli chodzi o nabór - zależeć to będzie od sytuacji na kopalni, a dodatkowo zostanie otwarty nowy
kierunek technik przeróbki kopalin stałych.
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Pani dyrektor podziękowała za to, że szkoła mogła funkcjonować, ponieważ w budżecie było tyle
środków ile potrzeba na funkcjonowanie oświaty. Nauka to nie tylko nauka ale również pomoce
naukowe, pracownie to również możliwość zakupienia filmu instruktarzowego, rzutnika itp.
W ubiegłym roku szkoła otrzymała dużą darowiznę od Kompani Węglowej w formie pomocy
naukowych począwszy od kilku tonowego skata po elementy wyposażenia osobistego górnika.
Darowizna była na łączną wartość 5 tys. Euro i została podzielona między szkołą,
a Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.
Radny Maciej Hejnowicz zapytał, jakie wymagania musi spełnić kandydat chcący zapisać się
na kursy zawodowe?
Pani dyrektor odpowiedziała, że szkoła świadczy usługę wobec kursanta i nie ma żadnych
wymagań poza ukończeniem gimnazjum lub starej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
medycyny pracy o możliwości odbywania praktyki zawodowej pod ziemią, czyli musi być zdolny
do wykonywania zawodu.
Radny Andrzej Kacorzyk zapytał o dzieci spoza powiatu?
Pani dyrektor odpowiedziała, że dzieci dojeżdżają z Wilamowic, Pisarzowic, Hecznarowic, Starej
Wsi, Dankowice i Miedźnej.
Na zakończenie Przewodniczący podziękował Pani dyrektor za możliwość zorganizowania
posiedzenia Komisji w PZ Nr 6.
Ad.

3.

Zapoznanie się
w Brzeszczach.

z

funkcjonowaniem

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

Przewodniczący Waldemar Klisiak poprosił Panią dyrektor o omówienie funkcjonowania placówki.
Pani dyrektor przedstawiła informację o pracy
w Brzeszczach w roku szkolnym 2012/2013 /zał. nr 3/.

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

Radna Bożena Sobocińska poinformowała, że Poradnia mieściła się w budynku Górniczego
Ośrodka Zdrowia, który został przekazany do Skarbu Państwa. Ta nieruchomość została
przeznaczona dla powiatu na cele edukacyjne i faktycznie podjęto się wykonania projektów zmiany
sposobu użytkowania. Budynek ten w całości z wyłączeniem połowy parteru przeznaczony był dla
Szkoły Górniczej, w którym na najwyższej kondygnacji miała znajdować się aula, która byłaby
wykorzystywana do przeprowadzania egzaminów maturalnych, spotkań z rodzicami i młodzieżą.
Po wstrzymaniu prac remontowych Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody z prośbą o zmianę
sposobu użytkowania z edukacyjnego na cele zdrowotne, wówczas Zarząd takiej zgody nie
otrzymał. Kilkakrotnie ogłaszano przetarg jednak do sprzedaży nie doszło.
Pani Bożena Sobocińska nadmieniła, że budynek w którym obecnie mieści się Poradnia, to budynek
Urzędu Gminy Brzeszcze.
W związku z warunkami lokalowymi Poradni, Komisja wystosowała wniosek Nr 14/2014
do Zarządu Powiatu o przeanalizowanie możliwości zmiany lokalizacji Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Brzeszczach oraz podania wstępnych kosztów adaptacji pomieszczeń /zał. nr 4/.
Głosowanie wniosku:
Za:
9
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Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

0
1

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół został przesłany do członków Komisji drogą e-mailową.
Komisja zapoznała się z protokołem:
• Nr 32/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.
Uwagi do protokołu: brak.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:
Opinia pozytywna.

10
0
0

Ad. 5. Sprawy bieżące - ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedzią Zarządu Powiatu na wniosek
Nr 13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących zakazu organizacji
i wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimskim
firmom zewnętrznym (na cele związane z prezentacją i sprzedażą towarów i usług) /zał. nr 5/.
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną odpowiedź.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 lutego br. o godz. 16:00.
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja na temat przygotowań do jubileuszu 100-lecia Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu.
2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszone osoby:
Jolanta Bąk – Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
w Oświęcimiu;
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu.
Miejsce posiedzenia: PZ Nr 1 SO w Oświęcimiu, ul. Konarskiego 24.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak
Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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