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Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 16 marca 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.

Miejsce posiedzenia:
Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku,
ul. Krakowska 18.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1610.

Zaproszona osoba:
Urszula Matwiejczyk

Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku;
Monika Stalica - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
-

Porządek posiedzenia:
1.
Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. J. Kilińskiego w Chełmku.
2.
Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.
Sprawy bieżące.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. J. Kilińskiego w Chełmku.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji witając radnych
oraz zaproszonych gości. Następnie poprosił Panią Urszulę Matwiejczyk - Dyrektora PZ Nr 8
w Chełmku o omówienie funkcjonowania placówki.
Pani Dyrektor na wstępie powiedziała, że Powiatowy Zespół Nr 8 w Chełmku funkcjonuje
od 68 lat. Szkoła przechodziła różne metamorfozy, kształciła w różnych cyklach kształcenia zawsze
na czwartym etapie edukacyjnym. Kiedyś na terenie szkoły mieściły się klasy gimnazjum
i szkoły podstawowej. Obecnie szkoła liczy 116 uczniów w pięciu oddziałach. Są to oddziały
Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W ZSZ są klasy wielozawodowe, kształcące
w zawodach: cukiernik, sprzedawca, górnik eksploatacji podziemnej, mechanik pojazdów
samochodowych, fryzjer, ślusarz, elektryk, operator obrabiarek i inne. Natomiast technikum
kształci w zawodach technik mechanik i technik informatyk. PZ Nr 8 jest ośrodkiem
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egzaminacyjnym dla technika mechanika i technika informatyka. Nowa podstawa programowa
spowodowała, że jedna z kwalifikacji w techniku mechaniku będzie realizowana w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. W PZ Nr 8 nie ma wyposażenia do realizacji prac
mechanicznych związanych z kwalifikacją N20 czy kwalifikacją pierwszą w technikum, a ostatnią
w szkole zawodowej w zawodzie ślusarz. Zajęcia są prowadzone w czternastu klasach. Są to klasy
przygotowane do zajęć dydaktycznych, ogólnokształcących oraz klasy przygotowane jako
laboratoria do zawodu technik informatyk. W ubiegłym roku została uruchomiona pracownia do
jednej z kwalifikacji, w tym roku najprawdopodobniej zostanie uruchomiona druga kwalifikacja
czyli kwalifikacja E13 do zawodu technik informatyk. Pani Dyrektor przy okazji pochwaliła się,
że w pierwszej sesji egzaminacyjnej dla kwalifikacji E 12 w zawodzie technik informatyk wszyscy
uczniowie zdali część praktyczną czyli tą laboratoryjną, osiągając próg 75%. To jest wielki sukces
dzięki wkładowi pracy nauczycieli ale również dzięki temu, że szkoła ma odpowiednie
wyposażenie i można te dzieci odpowiednio przygotować. Do dyspozycji uczniów pozostaje duża
hala widowiskowo – sportowa z trybunami. Jest to obiekt gdzie prowadzone są zajęcia wychowania
fizycznego i dodatkowe zajęcia związane z zainteresowaniami uczniów tzw. SKS-y, zumba i wiele
innych rozwijających i alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Są to zajęcia prowadzone
nieodpłatnie przez nauczycieli. Hala sportowa jest również wynajmowana przez inne podmioty.
Przynosi to zysk w postaci dochodu ponad 20 tys. zł rocznie. Czasami sala jest wynajmowana
nieodpłatnie na organizację imprez charytatywnych. Wtedy pracownicy szkoły obsługują te
imprezy w ramach akcji charytatywnych. PZ Nr 8 w Chełmku bardzo się stara, żeby nie zawieźć
zaufania Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Pani Dyrektor podziękowała, że mogła
przeprowadzić w tym roku nabór do szkoły. Szkoła bardzo się stara. Zostały przeprowadzone
wizyty u rodziców gimnazjalistów. Pani Dyrektor osobiście spotkała się z grupami rodziców
w gimnazjum. W tej chwili są prowadzone spotkania z gimnazjalistami podczas lekcji
w gimnazjum. Wśród gimnazjalistów są prowadzone lekcje z doradztwa zawodowego. Szkoła jest
promowana poprzez przedstawienie jej możliwości. W najbliższym czasie będzie zorganizowane
spotkanie dla gimnazjalistów na terenie zespołu. Będą mogli przyjść i obejrzeć najnowsze
technologie informatyczne w dziedzinie gier komputerowych. Takie akcje promocyjne są
organizowane po to aby młodzież wybrała PZ Nr 8, a nie inne szkoły. Obecnie dużym problemem
dla szkoły jest mała ilość uczniów. Nigdy szkoła nie miała 100% ilości uczniów z Chełmka, zawsze
to było 20-30%. Szkoła przygotowuje uczniów do zawodu. Jeżeli uczeń chce zostać prawnikiem
czy lekarzem to szuka innej szkoły z racji tego, że PZ Nr 8 nie jest w stanie przygotować takiego
ucznia do zawodu. Szkole zależy na tym, żeby uczeń z terenu Chełmka, który chce zostać
informatykiem lub zdobyć zawód jako robotnik kwalifikowany, wybrał PZ Nr 8. Szkoła jest pełna
nadziei i ta nadzieja pozwala pracownikom pracować nad promocją szkoły.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak zapytał ile dzieci jest w gminie Chełmek, które będą
kończyć gimnazjum, ile uczniów może podjąć naukę w PZ Nr 8?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tej chwili mamy 129 uczniów w gminie na poziomie klasy
trzeciej, którzy się jeszcze zastanawiają i wahają nad wyborem szkoły. Uczniowie chcieliby opuścić
to środowisko małomiasteczkowe. Pracownicy PZ Nr 8 również wybierają się do gimnazjum do
Libiąża w celu promowania szkoły. W tej chwili w PZ Nr 8 uczy się z poza powiatu około 35%
uczniów. Pochodzą oni z Libiąża, Chrzanowa i Kwaczały.
Radny Roman Gancarczyk zapytał czy jest jakaś stała tendencja w liczbie uczniów, których
przyjmuje PZ Nr 8, czy się to wacha na stałym poziomie?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że z ostatnich wielu lat zawsze tj. liczba między 20-30%. Nie było
drastycznych spadków ale zwyżek tez nie ma.
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Radna Ewa Płonka zapytała jaka ilość uczniów daje stabilność szkole, żeby funkcjonowała? Jaki
nabór szkoła jest w stanie przeprowadzić?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tym roku tych dzieci było więcej niż później przez system
zostało wychwycone. Niestety egzaminy gimnazjalne na terenie Chełmka wypadły słabo. Jeżeli
w tym roku egzaminy wypadną przyzwoicie to dwie klasy mogłyby powstać.
Radna Ewa Płonka zapytała czy w tej chwili uczą się w szkole pierwszoklasiści?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tej chwili nie ma w ogóle pierwszych klas bo było za mało
uczniów. Po przejściu przez to sito punkowe pozostało 13 uczniów do technikum i 8 do szkoły
zawodowej.
Radna Ewa Płonka zapytała ile musi być uczniów, żeby były utworzone pierwsze klasy?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że więcej niż 40 uczniów. W tej chwili uczy się 116 uczniów na
14 klasopracowni ale 5 oddziałów od 24-30 uczniów.
Radna Ewa Płonka zapytała co będzie gdy się nabór nie uda?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że podczas rozmów z nauczycielami stara się cały czas
optymistycznie o tym mówić, że jeżeli będą nad tym pracować to będzie nabór. Wszyscy
nauczyciele PZ Nr 8 nad tym pracują. Jeżeli nie uda się zrobić naboru to zostaną trzy klasy i wtedy
wspólnie będzie trzeba się nad tym zastanowić co z tym zrobić. Szkoła tj. grono osób, które w niej
pracują. Pani Dyrektor wie na pewno, że dzieciom krzywda się nie stanie bo ukończą inne szkoły.
Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli to etatów nie da się uratować. Nauczyciele są grupą osób,
które w tej szkole pracują, które z tą szkołą związały swoje życie zawodowe i świetnie się
sprawdzają. Sytuacja, która zaistniała może spowodować, że nie będzie pracy dla nauczycieli
i pozostanie wolny budynek szkoły.
Radna Ewa Płonka stwierdziła, że pomimo ogromnego wysiłku Pani Dyrektor i nauczycieli szkoły,
którzy wychodzą na zewnątrz i promują szkołę to i tak uczeń wybierze inna szkołę.
Radna Teresa Koscielnik-Pactwa zapytała ile w tej chwili jest uczniów w klasach trzecich
gimnazjum w Chełmku, a ile było w zeszłym roku szkolnym?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tej chwili mamy 129 uczniów kończy gimnazjum, natomiast
w tamtym roku było dużo mniej bo 78 uczniów.
Radna Teresa Koscielnik-Pactwa zapytała jaką szkołę uczniowie w tamtym roku najczęściej
wybierali?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że najczęściej uczniowie wybierali PZ Nr 2 w Oświęcimiu.
Radna Teresa Koscielnik-Pactwa zapytała na czym polega różnica między PZ Nr 8 w Chełmku,
a PZ Nr 2 w Oświęcimiu?
Pani Dyrektor stwierdziła, że dzieci chętnie wybierają szkoły w Oświęcimiu bo w ten sposób mają
możliwość wyrwania się z małej miejscowości. Również część uczniów wybrała szkolę w Libiążu
bo tam łatwiej było dostać się do technikum.
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Radna Teresa Koscielnik-Pactwa zapytała ile jest nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie w tej
szkole?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tej chwili w szkole jest zatrudnionych 19 nauczycieli. To jest
mała grupa z czego trzech nauczycieli jest na urlopie dla podratowania zdrowia.
Radna Ewa Płonka zapytała czy są to nauczyciele dyplomowani?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że są to czterej nauczyciele mianowani, jeden nauczyciel na
zastępstwo jako stażysta, a reszta to są nauczyciele dyplomowani.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak zapytał jak sobie szkoła radzi z budynkiem szkoły bo
dzieciaków jest bardzo mało, a szkoła jest duża i generuje koszty zwłaszcza zimą kiedy ją trzeba
ogrzewać? Czy podejmowane są jakieś próby wynajęcia szkoły?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że szkoła ustawicznie poszukuje chętnych na wynajem włącznie
z zamieszczanymi ogłoszeniami. Bardzo dużo chętnych jest na mieszkania ale Starostwo nie
wyraziło takiej zgody. Natomiast nie ma zainteresowania pomieszczeniami w szkole i właściwie nie
wiadomo dlaczego. Była zainteresowana osoba, ale chciała pracować w sobotę i niedzielę i Pani
Dyrektor musiałaby zabezpieczyć pracownika, a pracowników jest mało. Dopóki Pani Kuczyńska
prowadziła szkołę językową na terenie PZ Nr 8 to budynek szkoły przynosił dochód. W tej chwili te
sale są oddzielone, niewykorzystywane, zimne bo zakręcone jest w nich ogrzewanie. Szkoła radzi
sobie poprzez oszczędności. Ogrzewana jest przez spółkę ENWOS z Chełmka, która reguluje
temperaturę. Zainstalowane są również termostaty na kaloryferach, na których jest zmniejszana
temperatura na weekend. Powoduje to dużo niższe rachunki za ogrzewanie. W przypadku hali jest
inna sytuacja ponieważ hala jest cały czas wynajmowana. Jest tam zainstalowany nawiew
powietrza. Na hali musi być temperatura w granicach 18-19°C. Synthos S.A. ustawia
oszczędnościowo piec i Panie sprzątające też tego pilnują. Mimo wszystko na hali jest ogromne
zużycie energii ponieważ musi być oświetlona odpowiednimi lampami. Szkoła jest komfortowa
ponieważ dany przedmiot odbywa się w danej sali więc można salę tak przygotować, żeby
wszystko było na miejscu.
Ad. 2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
1. Projekt uchwały w sprawie:
•
przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2014 roku” – druk 24 /zał. nr 2/.
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Strona 4 z 6

Protokół Nr 4/2015 Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z dnia 16 marca 2015 r.

2. Projekt uchwały w sprawie:
•
powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
– druk 15 /zał. nr 3/.
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Stalica - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
Decyzje w sprawie w/w projektu uchwały zostaną podjęte na sesji Rady Powiatu
w dniu 17 marca 2015 r.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół został zamieszony na dysku Google.
Komisja zapoznała się z protokołem:
• Nr 3/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
Uwagi do protokołu: brak.
Głosowanie protokołu:
Za:
9
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Ad.4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismem z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie
wytypowania przedstawiciela do udziału w pracach Komisji Konkursowej („Konkurs na najlepszy
projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego”)
/zał. nr 4/.
Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę radnego Leszka Szustera.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

9
0
0

Komisja wybrała ze swojego grona radnego Leszka Szustera do udziału w pracach komisji
konkursowej.
Ponadto Przewodniczący poinformował o piśmie, które wpłynęły do Komisji Edukacji
z Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „UNIA” w Oświęcimiu /zał. nr 5/.
Komisja nie zajęła stanowiska w w/w sprawie.
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a) Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zwróciła się z prośbą do Komisji Edukacji i Promocji
Powiatu o przesunięcie stałego terminu posiedzenia Komisji z trzeciego poniedziałku miesiąca na
drugi czwartek miesiąca po posiedzeniu Zarządu Powiatu /zał. nr 6/.
Komisja zaproponowała, żeby obydwie komisje tj. Komisja Edukacji i Promocji Powiatu i Komisja
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego spotykały się na posiedzeniu w trzeci poniedziałek miesiąca.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 kwietnia br. o godz. 16.00.
Tematyka posiedzenia:
1. Absolutorium – omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za
2014 r.
2.Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (sala narad pok. 101 A).
Na powyższym posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 1800.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Alicja Gut
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