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Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 14 maja 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Miejsce posiedzenia:
Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1600.
Zaproszona osoba:
Jacek Stoch – Dyrektor PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu;
Wiesław Grzywa – Kierownik Administracyjno–Gospodarczy w PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu.
Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy bieżące.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak otworzył posiedzenie Komisji witając Pana Jacka
Stocha– Dyrektora PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu oraz członków Komisji.
Ad. 1. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.
Pan Jacek Stoch – Dyrektor PZ Nr 2 serdecznie powitał członków Komisji Edukacji i Promocji
Powiatu. Następnie przedstawił film promujący PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu, który ma trafić do
odbiorcy w taki sposób, aby zachęcić go do skorzystania z usług placówki.
„Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu powstał w roku 1999 w wyniku połączenia dwóch szkół: Zespołu Szkół
Zawodowych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Obie szkoły od 65 lat wychowują liczne pokolenia
młodzieży, a wśród absolwentów można wymienić wiele znanych postaci z życia społecznego,
politycznego i sportowego. Grono pedagogiczne wspiera młodzież w działaniach dbając o jej
przestronny rozwój dzięki współpracy z instytucjami kulturalnymi, naukowymi oraz użyteczności
publicznej. Uczniowie Powiatowej Dwójki uczestniczą w wycieczkach naukowych, biorą udział
w konferencjach, warsztatach i konkursach, pracują jako wolontariusze. Rozwijają swoje
zainteresowania, współtworzą projekty naukowe, biorą udział w wymianie międzynarodowej.
Nasza szkoła organizuje obozy językowe. Obóz był prowadzony przez wolontariuszy z całego
świata. Poznaliśmy ludzi z Kenii, Turcji, Indii, Indonezji, Bułgarii i Litwy. Odbywało się tam wiele
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zorganizowanych zajęć m. in. zabawa integracyjna. Wykłady były bardzo intensywne i dzięki nim
przełamaliśmy barierę językową. Nasza szkoła organizuje również wyjazdy na warsztaty językowe.
Byliśmy już na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Państwowej Wyższej Szkole
w Oświęcimiu i na uczelni w Katowicach.
W naszej szkole organizowana jest polsko – niemiecka wymiana ze szkołą średnią w Lubedze.
W tym roku postanowiłam wziąć udział po raz drugi w wymianie. W zeszłym roku wyjazd ten
przerósł moje wszelkie oczekiwania, było po prostu cudownie. Nasza szkoła jest organizatorem
konkursu angielsko – niemieckiego pt. gimnazjalny poliglota. Mogą w niej brać udział uczniowie
szkół gimnazjalnych, którzy chcą rozwijać swoje pasje językowe. W zeszłym roku ja również
zgłosiłam się do drugiej edycji konkursu podobnie jak innych 698 osób z 48 gimnazjów i zdobyłam
wyróżnienie. Dlaczego wybrałyśmy tą szkołę? Odpowiedź jest prosta: to idealne miejsce dla Ciebie,
dla osób chcących rozwijać swoje hobby, dla osób ciekawych, które mają w sobie to coś i które
szukają miejsca dla siebie. Interesuje Cię sport, lubisz języki, aktorstwo, a może jesteś typem
informatyka? W tej szkole każdy coś znajdzie dla siebie. Zapewniam Cię, że przychodząc tutaj
dokonasz dobrego wyboru i będziesz bardzo zadowolony gdy po skończeniu szkoły zobaczysz
swoje wyniki na maturze. W technikum poznasz wielu wartościowych ludzi, z którymi zachowasz
przyjaźnie na wiele, wiele lat, a jeśli chodzi o nauczycieli to pewne, że lepszych w tym powiecie
nie znajdziesz. Mamy nadzieję, że dobrze przemyślałeś swój wybór i już we wrześniu dołączysz do
nas. Nasi sportowcy, którzy pracują pod czujnym okiem trenerów i nauczycieli znakomicie łączą
zajęcia edukacyjne z treningami, aby godnie reprezentować naszą szkołę na zawodach w pływaniu,
łyżwiarstwie figurowym, koszykówce i hokeju na lodzie. Ich osiągnięcia na arenie krajowej
i międzynarodowej sprawiły, że szkoła stała się wizytówką nie tylko Powiatu Oświęcimskiego
ale również małopolski i całego kraju co napawa nas dumą. Kadra szkoły to także pedagodzy,
psycholog szkolny i wychowawcy internatu. Uczniowie Powiatowej Dwójki zawsze mogą liczyć
na kompetentną pomoc podczas spotkań na indywidualnych czy dodatkowych zajęciach dla
potrzebujących wsparcia. Nauczyciele popularnego Chemika dbają o dobre przygotowanie uczniów
do egzaminów zewnętrznych, a większość to czynni egzaminatorzy Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie. Baza szkoły cały czas się rozwija. Pojawiają się nowe pomoce
dydaktyczne: tablice interaktywne, telewizory, projektory i komputery przenośne. Szkoła dysponuje
doskonale wyposażonymi pracowniami elektronicznymi i informatycznymi, których wiedze
i umiejętności zdobywają uczniowie technikum, liceum i gimnazjum naszego zespołu. Swoje
sportowe pasje mogą rozwijać nie tylko uczniowie naszej szkoły lecz wszyscy mieszkańcy
Oświęcimia korzystając z nowej hali sportowej oraz boiska Orlik. W Powiatowej Dwójce
prowadzonych jest wiele zajęć poza lekcyjnych zarówno poszerzających wiedzę uczniów jak
i wyrównujące szanse edukacyjne. Dysponujemy biblioteką i czytelnią szkolną, interdyscyplinarną
pracownią, centrum informacji z około 23 tys. książek: lektur, literaturą piękną, słownikami,
encyklopediami, albumami, materiałami dydaktycznymi, literaturą popularno – naukową
z wszystkich dziedzin. Nad bezpieczeństwem zdrowotnym całej społeczności czuwają
profesjonalne pielęgniarki. Warto podkreślić, że wszystkie informacje o szkole znajdują się na
stronie internetowej Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.
Uczniowie naszej szkoły zyskali rozgłos jako wybitni sportowcy reprezentujący różne dyscypliny
sportu. Najwybitniejszy był pływak Paweł Korzeniowski, znana para łyżwiarska: Mariusz Siudek
i Dorota Zagórska. Wśród uczniów olimpijczyków najwyższe laury przypadły Oskarowi Sali –
laureatowi międzynarodowej olimpiady chemicznej oraz Jonatanowi Bednarczykowi –
absolwentowi technikum, zdobywcy tytułu finalisty 39 olimpiady wiedzy technicznej. Jesteśmy
wszechstronni bo technikum przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu jest najlepszą szkołą techniczną
w Powiecie Oświęcimskim. Według rankingu szkół ponadgimnazjalnych perspektywy, w 2014
tytuł „złotej szkoły”. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego są
laureatami konkursu historycznego rok 1968 Polska i Czechosłowacja. Zdobyliśmy pierwsze
miejsce w Małopolsce wśród uczniów z klas mundurowych w turnieju „Sprawni jak żołnierze”.
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Mamy pierwsze miejsce w lidze szkół mistrzostwa sportowego w pływaniu.
W mistrzostwach Polski seniorów w Ostrowcu od 18 do 21 grudnia 2014 r. w pływaniu uczeń
Wojciech Bojdak zdobył trzy złote medale na 400, 800 i 1500 m stylem dowolnym oraz srebro
200 m stylem dowolnym. W sztafecie kobiet KP Unia Oświęcim zajęła 3 miejsce 200 m stylem
dowolnym. Nasi uczniowie to liczni finaliści i laureaci mistrzostw polski juniorów i seniorów oraz
zawodów międzynarodowych w jeździe figurowej na lodzie. Zajmujemy czołowe miejsca
w turniejach ligowych i regionalnych koszykarzy. Nasze hokeistki są mistrzyniami Polski
i wchodzą w skład kadry Polski hokeja kobiet. Osiągamy wysokie lokaty w kategorii śląskiej wice
juniorów młodszych, centralnej wice juniorów oraz na mistrzostwach świata U18. Nasza szkoła jest
przyjazna dla uczniów i ich rodziców, a wysoki poziom kształcenia otwiera drogę do kariery
zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Zapraszamy do Dwójki”.
Pan Jacek Stoch – Dyrektor PZ Nr 2 powiedział, że Zespół jest największą szkołą w powiecie od
lat. W tej chwili według stanu na dzień 31 marca 2015 r. w naszym Zespole jest 953 uczniów
w zgrupowanych 38 oddziałach. 13 klas to technikum, 22 klasy to liceum ogólnokształcące
i 3 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Liczba uczniów z roku na rok się zmniejsza, z tym, że są
to spadki kilku procentowe i obecnie coraz lepiej rozwija się właśnie pion kształcenia technicznego.
Zwiększa się liczba uczniów w technikum. O ile klas czwartych mamy tylko dwie to już trzecich
mamy trzy, drugich i pierwszych mamy cztery. Jest to wielce prawdopodobne, że w tym roku będą
otwarte cztery pierwsze klasy. Przewaga uczniów klas liceum nad technikum będzie się zmniejszać.
Szkoła ma ogromny teren, powierzchnia szkoły to kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych.
Teren przyszkolny to 11,5 ha, samego koszenia trawy jest około 6,5 ha. Powoduje to określone
koszty i określone nakłady. Utrzymanie tego kompleksu w porządku i w dobrym stanie wymaga nie
tylko dużo pracy ale też środków finansowych. PZ Nr 2 od lat cierpi na brak ogrodzenia terenu i to
powoduje wielkie problemy. Teren szkoły jest nawiedzany bardzo licznie przez osoby spożywające
alkohol. W związku z tym pracownicy muszą dokładnie sprzątać cały teren. Spotykamy się również
z aktami wandalizmu. Z tego powodu strzelnica została ogrodzona. Ogrodzenie szkoły to koszt
między 200-400 tys. zł. Problem jest również związany z tzw. działkami, który był przedstawiony
na Zarządzie Powiatu. Pan Dyrektor bardzo się cieszy z kwoty 100 tys. zł od Starostwa
Powiatowego na uporządkowanie tego terenu. Pozostałości po boiskach zostaną zlikwidowane.
PZ Nr 2 jest jedyną szkołą w powiecie, która pracuje 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu.
Pracownicy internatu o każdej porze są w pracy może to być nawet niedziela godz. 24-ta w nocy.
W internacie obecnie stacjonuje 82 uczniów. Mieszkają tam i są pod stała opieką. Funkcjonuje tam
również stołówka, która wydaje śniadania, obiady i kolacje.
Radny Roman Gancarczyk pogratulował sukcesów zwłaszcza tych sportowych oraz wszystkich
innych.
Radna Ewa Płonka zapytała czy projekt organizacyjny na nowy rok jest na takim samym poziomie?
Czy jacyś nauczyciele dostali na dzień dzisiejszy wypowiedzenia bo do końca maja musi być to
wykonane zgodnie z procedurami?
Pan Dyrektor odpowiedział, że dwie osoby takie wypowiedzenia otrzymają z tym, że jedna z tych
osób to Pani, która osiągnęła uprawnienia emerytalne więc odejdzie na emeryturę. Druga Pani ma
podobną sytuację bo w przyszłym roku osiągnie wiek emerytalny, a teraz przejdzie na świadczenie
kompensacyjne. Poza tymi dwoma przypadkami ponad 100 nauczycieli ma zapewnione etaty. Jest
grupa kilku osób, które mają ograniczenia w zatrudnieniu ale oczywiście wszystkie osoby mają
powyżej pół etatu i wszystkie będą miały pełne etaty od września. Reasumując sytuacja jest dobra
i podobna do tej w latach poprzednich.
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Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak zapytał czy jest zaplanowane otwarcie jakiś nowych
kierunków analizując okoliczny rynek pracy, czy będąc w kontakcie z Powiatowym Urzędem
Pracy? Czy nadal jest aktualna umowa z firmą Syntos?
Pan Dyrektor odpowiedział, że chcą kontynuować współpracę z firmą Syntos. Firma zgłasza
zapotrzebowanie. Trafiają do szkoły bardzo dobrzy uczniowie i oni będą kontynuować naukę na
studiach więc i tak Syntos nie będzie musiał wszystkich uczniów zatrudnić. Firma się rozwija,
prowadzi nowe inwestycje na terenie miasta. Natomiast nowe kierunki są w sferze zamierzeń ale
nie w tym roku, może w następnych latach. Szkoła jest zadowolona z tych kierunków, które
prowadzi to jest: grafik cyfrowy, informatyk, elektronik i technolog chemiczny.
Przewodniczący Komisji Waldemar Klisiak zapytał ile jest uczniów w Szkole Mistrzostwa
Sportowego?
Pan Dyrektor odpowiedział, że pływaków w pierwszej klasie jest 17, łyżwiarzy nie ma,
8 koszykarzy, 4 hokeistów. W drugich klasach jest 12 pływaków, 2 łyżwiarzy figurowych,
6 koszykarzy, 8 hokeistów. W trzecich klasach jest 14 pływaków, 1 łyżwiarz figurowy, nie ma
koszykarzy i hokeistów bo są w klasie sportowej.
W gimnazjum jest łącznie 69 uczniów, w tym 62 pływaków i 7 łyżwiarzy figurowych.
Radna Ewa Płonka zapytała ile kosztowałby remont Internatu przy PZ Nr 2?
Pan Wiesław Grzywa odpowiedział, że 700 tys. zł.
Radny Roman Gancarczyk zapytał czy są jakieś środki z Ministerstwa Sportu?
Pan Wiesław Grzywa odpowiedział, że budynek jest remontowany z Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego OSPR.
Pan Dyrektor odpowiedział, że w ramach programu OSPR internat musi kwaterować studentów
z zewnątrz bo taki jest warunek. Na drugim piętrze będzie trzeba zakwaterować studentów z PWSZ
tylu ilu będzie chętnych. Na pierwszym piętrze będą zakwaterowani uczniowie PZ Nr 2.
Odpłatność miesięczna za internat wynosi 130 zł miesięcznie. Szkoła dostaje na to subwencje.
Radny Leszek Szuster zapytał ile boisko Orlik ma lat?
Pan Wiesław Grzywa odpowiedział, że istnieje od grudnia 2008 r. W tej chwili trwa naprawa płyty.
Radny Leszek Szuster zapytał czy to jest normalne, że po takim czasie się psuje?
Pan Wiesław Grzywa odpowiedział, że właśnie po 5-6 latach ma prawo się ścierać.
Pan Dyrektor zaprosił Radnych na piknik, który się odbędzie na terenie PZ Nr 2 w dniu 13 czerwca
2015 r.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja zapoznała się z protokołem:
• Nr 5/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
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Uwagi do protokołu: brak
Głosowanie protokołu:
Za:
8
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Ad. 3. Sprawy bieżące.
Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 11 czerwca br. o godz. 1600.
Tematyka posiedzenia:
1.Organizacja nowego roku szkolnego 2015/2016.
2. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Zaproszona osoba:
Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Oświęcimiu.
Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (sala narad pok. 101A).
Na powyższym posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 1730.

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak

Protokołowała: Alicja Gut
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