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Protokół Nr 39/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 26 kwietnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:30 

w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury  

p. Mariusz Stolecki, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

gości. Stwierdził, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018.  

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach.  

3. Sprawy bieżące  

 

Ad.pkt.2  

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – 

przedstawił informację o działalności ZSP-B w Tarcach. Informacja stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu.  

 

Członkowie Komisji przyjęli informację. 

 

Ad.pkt.1  

Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018. Informacje stanowią załącznik 

nr 4 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – wiemy jaka jest oferta każdej ze szkół.  

Oferty były na bieżąco publikowane w Gazecie Jarocińskiej, w Gazecie Pleszewskiej,  

w Krotoszyńskiej, był baner na stronie internetowej. Oferta dociera z każdej strony, były 

drzwi otwarte w szkołach. Uczniowie z gimnazjum są zapraszani na różnego rodzaju 

uroczystości. Pan Dyrektor Adamiak wspomniał, że był organizowany konkurs dla młodzieży 

z gimnazjum, żeby najbardziej szkołę przybliżać.  To są działania prowadzone każdej ze 

szkół. Kierunki w głównej mierze pozostają te same, poszukujemy nowych kierunków.  

Z jednej strony, żeby przyciągnąć uczniów i żeby spełniały ich predyspozycje. Myślę, że Pan 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych może się pochwalić  

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych – sytuacja w szkole, jeśli chodzi  

o inwestycje i remonty jest następująca. Jesteśmy na etapie już wyburzeń ścian po PCPR. 

Połowa czerwca jest termin oddania do użytku tych pomieszczeń. Udało nam się dokończyć 

negocjacje z właścicielem terenu z Panem Kmieciem, który ma cały teren działki, bardzo 
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korzystnie nam się udało. 600 m
2
 działka również z dojazdem, czyli tą drogę, którą mamy 

poszerzymy, żeby mieć swobodny dojazd do sfery parkingu, zajezdni autobusów, które wożą 

dzieci. W tym kompleksie rozmów, w których Pan Wicestarosta brał udział udało się 

wynegocjować cenę wynajmu pawilonu, który powstał na miejscu starej portierni. Pawilon 

będziemy mogli użytkować na potrzeby szkoły. To są bardzo fajne informacje, bo ten teren 

zostanie wydzielony i dzieci będą miały bezpieczeństwo, ale przede wszystkim komfort nauki 

zwiększony. Była sytuacja trudna, kiedy zajęcia odbywały się w jednym pomieszczeniu.  

W tym czasie do zapewnienia optymalnych warunków dzieciom, kiedy świadomość rodziców 

jest bardzo wysoka, wiedzą, czego oczekują, wiedzą, co za dzieckiem idzie jaki pieniądz.  

To, co dla szkoły robi organ prowadzący jest do nieprzecenienia. Myślę, że jeśli chodzi  

o tą drugą inwestycję to jesteśmy na etapie pomiarów geodezyjnych, wydzielania działki, na 

tym etapie też są schody ewakuacyjne zaplanowane. Szkoła nabierze kompletnego wyglądu  

i wyrazu, będzie zapewniony komfort dla dzieci. Newralgiczną rzeczą było bezpieczeństwo, 

czyli dojazd dzieci i zapewnienie tego transportu, bezpiecznego wysiadania.  

Cała infrastruktura z tyłu budynku, gdzie będzie ta zajezdnia jest skorelowana z remontem  

po PCPR, gdzie powstają dwa duże pomieszczenia świetlicowe z bezpośrednim połączeniu  

z windą na poszczególne piętra. Komfort i bezpieczeństwo będą na najwyższym poziomie. 

Myślę, że będzie okazja jak już wszystko zostanie dopięte, żebyście Państwo mogli zobaczyć 

jak ważne to było, jak ważna jest Państwa przychylna opinia przy opiniowaniu wszelkiego 

tego typu zmian dla dzieci niepełnosprawnych. Przy naszej ofercie, naszej pracy trudno jest 

nam mówić o wynikach, maturach, olimpijczykach, działamy na innej przestrzeni.  

Państwo widzicie potrzebę i łożycie na rozwój tej placówki, która jest godną polecenia. 

Działamy na bardzo szerokiej płaszczyźnie. Jak będziemy mieli wszystko dopięte  

to będziemy mogli powiedzieć, ze jesteśmy kompleksowo zabezpieczeni pod względem 

infrastruktury. Jeśli chodzi o kadrę i wyposażenie też jesteśmy na wysokim poziomie, jeśli 

chodzi o kadrę. Też udało nam się wziąć udział w projekcie unijnym, są pieniądze 

zabezpieczone. Chcielibyśmy zapewnić strukturę nauczania na poziomie, na jakim powinna 

być.   Większość z Państwa zna te dzieci, byliście w tej szkole i wiecie, że wymagają 

specyficznego podejścia, specjalistycznej kadry. Za to, że doceniacie i finansujecie bardzo 

dziękuję. Pan Wicestarosta odegrał jedną z głównych ról, bo z Panem Kmieciem rozmowy 

były bardzo trudne.  Z całą rodziną. Nie zależało im na sprzedaniu tego terenu, bo żaden  

to dla nich interes. Przekonanie, argumenty, które padały ze strony szkoły i ze strony Pana 

Wicestarosty doprowadziły do szczęśliwego finału. Bez tego byłby ogromny problem, bo jak 

zjedzie się 5, 6 busów tworzyło to ogromne niebezpieczeństwo. To jest naprawdę bardzo 

ważne, że udało nam się kupić ten kawałek ziemi za szkołą i ten wjazd jest dla dzieci 

bezpieczny. Rodzice tez na to patrzą, bo jeżeli to dziecko do nas kierują to patrzą na warunki, 

na bezpieczeństwo, a wybór rodzice mają. Rodzice ze Środy, Krzykos, z Sulęcinka wybierają 

naszą szkołę i wstają przed 6 żeby przywieźć do nas. To świadczy dobrze o naszej szkole.  

 

Radny P. Franczak – to jest naszą własnością oprócz pawilonu. Dlaczego wynajmujemy 

pawilon? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – rozmowa z Państwem Kmieciów dotyczyła  

3 aspektów. Pierwszy, żeby wykupić teren, który jest potrzebny na parking.  

Drugi to służebność przejazdu i trzeci to, co Pan Dyrektor wspomniał, że zajęcia odbywają się 

często w pomieszczeniach, że są dwie grupy i 3 nauczycieli. Biorąc pod uwagę tych uczniów  

i ich dysfunkcje nie wyobrażają sobie Państwo, że w pokoju nauczycielskim odbywają się 

zajęcia dwóch grup i dwóch nauczycieli. W bibliotece zajęcia dwóch grup i dwóch 

nauczycieli. Chodziło o to, żeby rozładować sytuację stąd po pierwsze to było 

wyprowadzenie PCPR na stację, ale na dole nie uzyskamy tyle pomieszczeń ile byśmy 
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chcieli, ponieważ jest to związane z tym, ze uczniowie którzy przyjeżdżają rano lub kończą 

zajęcia muszą poczekać na pozostałych uczestników grupy, a świetlica była o metrażu  

4 na 3,5 metra i tam były grupy niekiedy po 30, 40 dzieci. Stąd na dole potrzebne są dwie 

świetlice, które rozładują sytuacje i stąd jest wyburzanie ścian. Przede wszystkim, jeśli chodzi 

o nauczanie wczesno – szkolne brakowało pomieszczeń i dlatego udało się porozumieć  

z Państwem Kmieć, którzy wybudowali obok budynek biurowiec. Państwo Kmieciowie 

stwierdzili, że wydzierżawią szkole a nie komuś z zewnątrz. Uważają, że im więcej 

wynajmujących tym większy bałagan na ich terenie. Poza tym był konflikt dotyczący 

służebności przejazdu. Teren szkolny chcą odgrodzić, będzie brama, jest kawałek lasku, który 

chcą wydzierżawić za darmo i będzie kącik dla dzieci,  

 

Radna B. Włodarczyk – dostałam taką ładną ulotkę ZSP nr 1. Chciałabym zapytać, bo macie 

profil uniwersytecki, politechniczny i informatyczny. Proszę mi powiedzieć, czym chcecie 

młodzież przyciągnąć?    

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – profil uniwersytecki to głównie 

przedmioty humanistyczne. Profil politechniczny to przedmioty ścisłe (fizyka, chemia, 

biologia i matematyka). Taki podział, takie nazewnictwo. Fakt jest taki, że pierwsza klasa 

obecna profilu uniwersyteckiego jest klasą patronacką Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

Wydziału związanego z politologią i dziennikarstwem. Uczniowie wyjeżdżają tam na różnego 

rodzaju warsztaty m. in. z fotografii, z dziennikarstwa. Mieli także możliwość korzystania ze 

studia nagraniowego, stąd też takie nazewnictwo. Trzeci kierunek informatyczny w związku  

z tym, że mamy też technika informatyka i mamy nauczycieli specjalistów w tym zakresie. 

Stąd zaproponowaliśmy 3 klasą. Co roku trzy klasy otwieramy, w zeszłym roku otworzyliśmy 

2 klasy liceum z bardzo dużą ilością osób. Ten rok pokazał, że jednak to był błąd, ponieważ  

w trakcie roku szkolnego czy to z innych placówek, czy od nas z technikum młodzież 

składała podania o przyjecie do liceum i musiałem w 2 przypadkach odmówić, ponieważ było 

37, 38 w klasie. Ta 3 klasa byłby taki bufor, gdyby było za dużo osób w tych klasach.  

 

Radna B. Włodarczyk – czy do takiej klasy uniwersyteckiej, politechnicznej przyjmujecie  

z poziomu ilu punktów?  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – bardzo różnie. Nie ma limitów.  

 

Radna B. Włodarczyk – a dlaczego? Skoro jest taka nazwa? To nie jest powiedziane, że 

ktoś, kto otrzymał na egzaminie gimnazjalnym dużo punktów otrzyma ich dużo na egzaminie 

maturalnym. Każdy na swoje punkty zarabia. Jakie osiągnięcia uczniów w tej kwestii już 

macie? 

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – organizujemy konkursy literackie, nasza 

uczennica wygrała w zakresie prozy. Jeśli chodzi o osiągnięcia na maturze to pokazuje, że te 

kierunki, te przedmioty rozszerzone, które są w tych klasach to uczniowie zdają na wyższym 

poziomie niż w innych oddziałach. Pani Dyrektor pyta czy odrzucamy kogoś. Jeśli mamy  

w klasie 36 uczniów to wiadomo, że Ci z najniższą punktacją do tej klasy się nie dostaną. 

Jeśli chodzi o przeliczenia na punkty to w tych klasach o kierunku uniwersyteckim wyżej 

punktowane są przedmioty humanistyczne przy rekrutacji, a w kierunku politechnicznym 

przedmioty ścisłe.   

 

Radna B. Włodarczyk – pytam dlatego, że siedzi obok mnie kolega Wicedyrektor ZSO  

w Jarocinie. Czy Wy macie limit punktów przyjmowania do liceum? 
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P. P. Grzegorzewski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – nie mamy tego limitu.  

Był 100 punktów limit, ale zniósł się sam ilością osób, które chcą przyjść do liceum.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ZSO w Jarocinie ma dodatkowy bonus.  

Tam powinni iść uczniowie, którzy idą na uczelnie wyższe. Stąd z organu prowadzącego 

liceum ma dodatkowo na każdą klasę maturalną 3 godziny lekcyjne. W pozostałych szkołach 

zostało wprowadzone, że klasy maturalne mają 1 godzinę matematyki. Uważam, że jedna  

ze szkół powinna być typowa, która przygotowuje wszystkich uczniów na studia. To jest 

właśnie to, co można reklamować, nie trzeba chodzić na korepetycje, dajemy dodatkowe 

godziny. 

 

Radna B. Włodarczyk – w wielu przypadkach, kiedy rozmawiałam z nauczycielami w mojej 

szkole, nie wypieram się tego, to była mowa, że jesteśmy ograniczani przez limit  

135 punktów i uczniowie, którzy chcieli do nas przyjść się nie podostawali. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nigdy nie było mowy, że 135 punktów. 

Uważałem, że pewnego rodzaju limit powinien być i powinno być 100 punktów.  

Jeżeli dodajemy dodatkowe pieniądze, żeby uczniowie nie musieli chodzić na korepetycje to 

dajemy limit. Nakręca to uczniów w gimnazjach, żeby się starali.   

 

Radna B. Włodarczyk – wiem jaka jest sytuacja z języka polskiego, to w liceum mamy 

nauczycieli, którzy są na pół etatu. Ograniczenie liczby oddziałów powoduje, że nauczyciele 

są na pół etatu. To się zmieni za dwa lata, ale Ci ludzie dwa lata będą pracować na pół etatu.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – rozesłałem pismo Dyrektora ZSO  

do wszystkich naszych szkół ponadgimnazjalnych, żeby wziąć to pod uwagę. Nie kończyłem 

ZSO w Jarocinie, ale uważałem, że to jest najlepsza szkoła.  

 

Radna B. Włodarczyk – za moich czasów nie było limitów. Kto chciał to przyszedł i jak się 

starał to zyskiwał tytuł laureata.  

 

P. P. Grzegorzewski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie –elitarność nie tyle przez limit 

punktowy powinniśmy osiągać tylko przez wyniki egzaminów. To, że mamy 100% 

kontynuację na studia. Wszyscy absolwenci dostają się na wybrane kierunki to jest istotne.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nigdy nie mówiłem, że to ma być szkoła 

elitarna. To ma być szkoła dla uczniów, którzy chcą się uczyć.  

 

Ad.pkt.3 Sprawy bieżące. 

3a Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – czy ktoś ma pytania? 

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

 



5 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


