Protokół Nr 26/16
Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 20 czerwca 2016 r. w godz. od 15:00 do 15:50
w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

***
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 2016-2017.
2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.
3. Sprawy bieżące.
Ad. pkt.1.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie –
przedstawił ofertę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie na rok szkolny
2016/2017. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Chciałbym wspomnieć o wstępnym naborze. Zakończyło się przyjmowanie o przyjęcie
do szkoły, to są dane wstępne, ponieważ uczniowie potwierdzają chęć nauki do 29 czerwca
przynosząc dokumenty w postaci świadectwa gimnazjalnego i wyników z egzaminu
gimnazjalnego i wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć o precyzyjnym naborze.
Do Zespołu Szkół nr 1 wpłynęło łącznie 500 wniosków, z czego 212 jako pierwszy wybór,
a 221 jako 2 wybór, pozostali jako 3 wybór. Jeśli chodzi o poszczególne kierunki kształcenia
to w liceum ogólnokształcącym w klasie humanistycznej na 1 wybór 26 osób, w klasie
politechnicznej prawie 40, i nowość 3 klasa z dodatkowymi godzinami z piłki siatkowej
na pierwszy wybór wniosków wpłynęło 13. Jeśli chodzi o technikum to, jak co roku bardzo
popularny kierunek technik informatyk i tutaj też w pierwszym wyborze 40 wniosków na ten
kierunek, technik żywienia 36 osób w pierwszym wyborze, to są pełne klasy.
Technik mechatronik 20 wniosków w pierwszym wyborze. Mamy mało wniosków podobnie
jak w latach ubiegłych w technikum budowlanym 8 osób w 1 wyborze i technika geodeta
9, w zeszłym roku nie udało się utworzyć oddziału geodezyjnego ani budowlanego, bo było
jeszcze mniej chętnych niż w tym roku. 14 wniosków w pierwszym wyborze wpłynęło
na kierunek technik cyfrowy procesów graficznych i technik ekonomista pełna klasa 22 osoby
w pierwszym wyborze. Porównując z rokiem ubiegłym to jedna klasa będzie mniej.

1

P. W. Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie - przedstawił
ofertę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie na rok szkolny 2016/2017.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
To, co wszystkich dotyczy, jeżeli chodzi o deklarację pierwszego wyboru, to jest trochę
nieprecyzyjne, ponieważ kiedyś były dokumenty, pieczątki, w tej chwili życzliwe pytanie
i odpowiedź. Na takiej podstawie możemy stwierdzić czy to jest pierwszy czy drugi wybór.
Jeżeli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową to na chwilę obecną porównując do roku
ubiegłego jest 17 osób więcej. W zeszłym roku było 185, w tym roku 202 – 203 kandydatów
do szkoły. Jeżeli chodzi o licea to podobnie jak w zeszłym roku, utworzymy trzy licea, dwa
policyjne, jedno wojskowe, ponad 20 podań na każdy kierunek. Jeśli chodzi o technika, to też
jest więcej niż w zeszłym roku, jeśli chodzi o technika usług fryzjerskich – wniosków
32, technika hotelarstwa - 21, technik mechanik, pożarnik – 23, technik pojazdów - 20 osób,
najmniej, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków o przyjęcie to technik elektryk - 13
i elektronik – 6. Troszeczkę dziwi ta ilość, może ktoś nie do końca prawdę nam mówił, jak
zaczną przynosić oryginały i potwierdzać wolę przyjęcia do naszego Zespołu to wtedy się
okaże czy to była prawda czy fikcja. Mamy nadzieję, że będzie podobnie jak w zeszłym roku.
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – przestawił ofertę Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Jarocinie na rok szkolny 2015/2016. Informacja stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Przedstawię nabór na rok szkolny 2016.2017. Wpłynęło do nas podań 229 to jest pierwszy,
drugi i trzeci wybór. Do dwóch klas biologiczno – chemicznych mamy pierwszy wybór
67 podań, do klasy matematyczno – fizycznej 27. Do humanistycznej 50 i do matematyczno geograficznej 34. Razem mamy wniosków pierwszego wyboru mamy 178 to jest o około
17 – 18 mniej niż roku poprzedniego. Przygotowałem zestawienie dotyczące chętnych, którzy
chcieliby przyjść do naszej szkoły spoza powiatu jarocińskiego. Tych uczniów mielibyśmy
około 50, z czego 16 z powiatu pleszewskiego, 14 ze średzkiego, 10 z krotoszyńskiego,
8 z gostyńskiego i ze śremskiego 2.
P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – przestawił ofertę Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach na rok szkolny 2016/2017. Informacja stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Do naszej szkoły wpłynęło 85 podań pierwszego wyboru. W tej chwili do końca nie wiemy,
co to znaczy pierwszy wybór, bo składają do naszej szkoły 1, 2 i 3 wybór, jak się pytam czy
byli wcześniej w innej szkole to byli i tam tez złożyli 1, 2 i 3 wybór. Może być taka sytuacja,
że uczniowie będą jeszcze zmieniali swoje preferencje. Podania rozkładają się inaczej w tym
roku na 6 zawodów. Liczyliśmy, że w tych 6 zawodach, w których zwykle otwieraliśmy
3 klasy uda się to zrobić, ale będę to wiedział dokładnie wtedy, kiedy wpłyną świadectwa.
W tym roku obserwujemy większe zainteresowanie kierunkiem fototechnik niż organizacja
reklamy. Większym zainteresowaniem cieszy się kierunek technik weterynarii, a mniejszym
technik technologii żywienia. Jeśli chodzi o agrobiznes to jest taka sytuacja, że jest
kilkanaście podań, wolniejszy nabór podań niż w poprzednich latach. Najgorzej wychodzi
nabór na kierunek architektura krajobrazu. Od 2, 3 lat jest zastój. Jeśli chodzi o technikum
to mam nadzieję, że uda się otworzyć 3 klasy jak w zeszłym roku, ale idzie to zdecydowanie
gorzej, niepewność jest większa. Jeśli chodzi o nabór do szkół dla dorosłych to jest jeszcze
wolniej niż ostatnio. Nie mamy jeszcze do końca gwarancji czy kurs rolniczy ruszy, chyba
było 10 podań, a musi być 20. Dorośli decydują się często zbyt późno.
W arkuszu organizacyjnym przewidywaliśmy ostrożnie tylko te klasy, które są. To jest wielka
niewiadoma do końca sierpnia. Dwoje nauczycieli dostało pisma ode mnie i wyrazili zgodę
na ewentualną zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin, nikt nie dostał wypowiedzenia.
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Radna B. Włodarczyk – chciałabym, żeby dyrektorzy ustosunkowali się do kadry to, co
ostatnio Pan Adamiak powiedział, dwójka nauczycieli o zmniejszonym wymiarze godzin,
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – w mojej
szkole jeden nauczyciel dostał wypowiedzenie warunków pracy, nauczyciel kontraktowy,
w technikum geodezyjnym. Nie byłem w stanie zapewnić mu takiej ilości godzin, żeby było
pół etatu. Była jedna zniżka godzin w technikum budownictwa, Pani z jednego etatu spadła
na godzin 14, wysłałem w zeszłym roku ją na studia podyplomowe z fizyki. W tym roku
te studia podyplomowe kończy, także od przyszłego roku będzie uzupełniała etat godzinami
z fizyki.
P. W. Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – u mnie nit
nie otrzymał wypowiedzenia i nikt nie otrzymał ograniczenia zatrudnienia.
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – jeśli chodzi o Liceum, żaden
nauczyciel nie otrzymał wypowiedzenia. Natomiast jest około 8, 10 ograniczeń etatu,
głównie, jeśli chodzi o język polski, biologię i chemię.
P.G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – w naszej szkole też
nie ma ograniczeń etatów. Wszyscy nauczyciele mają zatrudnienie.
Radny L. Mazurek – miałbym po jednym pytaniu do każdego z Dyrektorów. Pan Dyrektor
z ZSP nr 1 powiedział o liczbie osób, które ewentualnie w pierwszym poborze by się zgłosiły
do szkoły i chciałbym, żeby Pan Dyrektor uściślił ile to by było oddziałów? Były podane dwa
kierunki szkoły zawodowej, czy był nabór do szkoły zawodowej? Może wszystkim
dyrektorom zadam pytania. Pan Dyrektor ZSP nr 2 też powiedział, że wygląda to dobrze
ile to by było oddziałów? Mam skojarzenie, pewnie to będzie decyzja przemyślania, ale
połączenie klasy kucharz z budownictwem to mi to nie za dobrze wygląda.
Do Dyrektora Liceum mam też pytanie ile by było tych oddziałów? Czy jest nabór, czy
są zgłoszenia do liceum dla dorosłych? Mam jeszcze pytanie, co się dzieje z Panią mgr
Szałkowską?
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – jeżeli
chodzi o ilość oddziałów, to duże prawdopodobieństwo że będzie 5 oddziałów w technikum,
2 oddziały w liceum, to będzie łącznie o jeden oddział mniej niż rok temu. Przypomnę, że rok
temu zakładałem o jeden mniej, a udało się o jeden więcej. Patrząc po ilości absolwentów,
którzy kończą szkołę to i tak ta ilość wniosków w pierwszym wyborze jest większa niż
obecnie uczniów, co kończą szkołę. Mam bardzo dużo wniosków drugim wyborze do liceum
ogólnokształcącego. Jeśli byłaby taka tendencja jak w zeszłych latach, że uczniowie, którzy
nie dostaną się w liceum na Kościuszki, przyjdą do mnie to może też 3 oddział liceum
dostanie. Nie mówiłem o szkole zawodowej, bo tutaj niestety nie będziemy mieli naboru,
do mnie do szkoły wpłynęły dwa wnioski, jeden na zawód stolarza i jeden na zawód
kucharza. Pytałem się w Cechu Rzemiosł Różnych i tam też nikt na stolarza sie nie zgłosił
i zdecydowałem, że obydwoje tych uczniów skieruję do ZSP nr 2, żeby ewentualnie tam
podjęli naukę.
P. W. Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – jeżeli
wszystko by dobrze wyszło to 7 klas zawodowych, 3 licea, 3 lub 4 technika, czyli 13 albo
14 oddziałów. Jeżeli chodzi o szkołę zawodową, to często układamy plan pod pracodawców
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i miedzy innymi to jest, dlatego, że łatwiej później wysyłać uczniów na praktyki, kierownik
szkolenia konsultuje się z Cechem i później wspólnie ustalają. Jest to podyktowane różnymi
uwarunkowaniami.
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – jeżeli chodzi o liceum
to 5 oddziałów klas 1, z czego 2 klasy biologiczno – chemiczne, jedna klasa o profilu
matematyczno - fizycznym, jedna klasa humanistyczna i ostatnia 5 klasa geograficzno –
matematyczna, czyli powtórzenie zeszłorocznego naboru, jeszcze doszła klasa lingwistyczna.
Natomiast, jeśli chodzi o klasę dla dorosłych to chętnych jest kila, ale zwykle jest tak, że
osoby chętne zgłaszają się pod koniec sierpnia albo nawet na początku wrześnią.
Jeśli chodzi o Panią Szałkowską to pracuje, w przyszłym roku też ma zaplanowane godziny,
z tego, co pamiętam średnia godzin polonistek wynosi od 13 – 15 godzi, Pani Szałkowska
ma zaplanowane 9 godzin.
Radny T. Grobelny - z tego, co usłyszałem od Dyrektorów, to w każdej szkole jest lekki
niedobór, jeśli chodzi o poszczególne klasy. Jeśli chodzi o Zespół Szkół Ogólnokształcących
to wszyscy się nie dostaną?
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – mamy do dwóch klas biologiczno
– chemicznych 67 podań. Myślę, że na dwie klasy po 32, 33 osoby to byśmy mieli. Natomiast
nadwyżka jest w klasie humanistycznej, ponieważ będziemy mieli tylko jedną, a jest 50 podań
pierwszego wyboru. Zobaczymy, z jakimi punktami i świadectwami, dopiero wtedy będziemy
mogli mówić o czymś innym czy będą chcieli zostać u nas i zmienić profil? Czy będą chcieli
przejść do innej szkoły?
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - wydaje mi się, że w tym roku mamy większy
kłopot z naborem niż w latach ubiegłych. Dlatego, że w zeszłym roku i w latach ubiegłych
uczniowie przychodzili z kartką i był pierwszy wybór, drugi wybór, trzeci wybór było
wszystko stemplowane, można było wszystko łatwo przeliczyć, pomyśleć wcześniej
o przesunięciach, żeby zaproponować uczniowi inny wybór. w tym roku wyjątkowo poprzez
to, że jest jeden wybór, to zaczynają się komplikacja, bo nie wiemy, jakie przesunięcia
nastąpią w grupach uczniowskich. Uważam, że w najbliższym czasie spotkamy się Panami
Dyrektorami, żeby przeanalizować sytuację na bieżąco. W tym tygodniu albo na początek
przyszłego tygodnia, żeby omówić sytuację, żeby nastąpiły przesunięcia w ramach
poszczególnych czy oddziałów szkoły czy też między szkołami. Uważam, że uczniów należy
także przekonać, bo niekiedy wybory są związane z wyborem koleżanek i kolegów.
Niekiedy są to wybory rodziców, więc trzeba pokazać wartość pracy tego ucznia, pokazać im,
jakie umiejętności i wiedze może zdobyć w tym zakresie. Na przykład Pan Dyrektor Sobczak
mówi, że będzie miał 9 geodetów, więc pytanie czy otwieramy kierunek dla 9 uczniów czy
przekonać ich, że mają przejść do budownictwa, albo budownictwo do geodetów.
Do mechatroniki ilu jest uczniów w ramach pierwszego wyboru?
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie –
dwudziestu dwóch uczniów bodajże.
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - to nie jest tak źle, ale być może trzeba
by przekonać geodetów jakie są nowe możliwości zatrudnienia po tym kierunku.
Zdajemy sobie sprawę, że pewne grupy zawodowe wyczerpują się na danym terenie, więc
może coś innego sprzedać. Z Panami Dyrektorami na bieżąco będziemy rozmawiali,
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pomyślimy, co w tym danym kierunku możemy unowocześnić, żeby pokazać uczniom nową
ofertę, dla tego kierunku, który jest otwarty. Uważam, że wielkiego niepokoju nie będzie, bo
biorąc pod uwagę te liczby bym powiedział, że nie jest źle, ale też bym nie powiedział, że jest
dobrze. nie znam docelowej ilości uczniów, które trafią do naszych szkół, wysiłek był
złożony ze strony Dyrektorów bardzo duży, przedstawić im jak najlepiej te zawody, które
kształcimy. Możemy zastanawiać się nad przesunięciem uczniów szkół przekonując ich
do tego, że to jest dla ich dobra. Cieszy mnie to, że udało nam się nie dopuścić do sytuacji, że
wielu nauczycieli by odchodziło, duży plus Dyrektorów, zawsze byłem przeciwnikiem, żeby
ścinać, maksymalnie nadgodziny, gdyby wyłącznie nauczyciele byli na gołych etatach
to byłaby to sytuacja nie najlepsza dla nich i ich rodzin. To jest plus, o pozostałych godzinach
będą decydowali uczniowie. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, będziemy ją
na bieżąco monitorowali i komisję informowali.
Radny J. Szczerbań – Panu Tyrakowskiemu chciałem podziękować za przygotowanie
ucznia, bo przypomnę, że jak mieliśmy otwarcie w Kotlinie to uczeń Szymon Radziejewski
sam napisał życiorys i sam go odczytał. Miałbym prośbę, aby to umieścić na stronach
internetowych. Prosiłbym, żeby na naszych stronach Starostwa, żeby zdjęcie, gdzie odczytuje,
żeby umieścić.
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – myślę, że na naszej stronie, ale również
na stronie szkoły,
Radny J. Szczerbań – była taka prośba, że by chciał być, bo jest dumny z tego.
Ad. pkt.2.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Jarocińskiego za 2015 rok w zakresie działania Komisji w formie prezentacji multimedialnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 8 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania?
Radny L. Mazurek - rzuciło mi się w oczy, ta duża różnica miedzy kulturą a kulturą
fizyczną. Na kulturę jest ponad 200 tys. zł, a na kulturę fizyczną 89 tys. zł. Jest to około
120 tys. zł różnicy, dlaczego taka duża?
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu- dobrze Pan zauważył, różnica wynika z tego, że
w zakresie kultury mamy rozdział dotyczący bibliotek jest to kwota 120 tys. zł i w związku
z tym ta wartość. Natomiast pozostałe wydatki w zakresie kultury i kultury fizycznej dotyczą
przede wszystkim pożytku i wolontariatu i te wartości są podobne.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały
Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok w zakresie działania
komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”.
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Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Edukacji
i Kultury jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?
Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali
„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Z uwagi na wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie.
Przewodniczący Komisji
Edukacji i Kultury
Mariusz Stolecki
Protokołowała: A. Przymusińska
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