Protokół Nr 28/16
Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 22 sierpnia 2016 r. w godz. od 15:00 do 15:30
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. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
2. Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach
i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2015/2016 oraz
rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2017.
3. Sprawy bieżące.

Ad. pkt.1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Informacje
stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 do protokołu.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – wszyscy na pewno zapoznali się
z materiałami. Proszę Dyrektorów, jeśli by chcieli dopowiedzieć coś do informacji, bo nie ma
sensu powtarzać tego, co w materiałach otrzymaliśmy. Czy Radni mają jakieś pytania do
Dyrektorów?
Radny L. Mazurek – prosiłem Panów Dyrektorów, że jak robią potrzeby inwestycyjne, to
tylko Pan Dyrektor Adamiak wyliczył, wycenił te remonty. U reszty są podane potrzeby, a nie
ma wyliczeń. To jest bardzo istotne, bo potem przy naszych głosowaniach, żebyśmy
wiedzieli, jakie kto ma potrzeby, znamy nazwy tych potrzeb, ale nie wiemy ile to będzie
kosztowało, w kosztorysie powinno to być podane.
Radny Zb. Kuzdżał - jak my wyglądamy w klasyfikacji sportowej szkół Wielkopolski,
P. W. Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – 3 miejsce
ZSP Nr 1, 13 miejsce my mieliśmy, Tarce około 70, Liceum w pierwszej 30, pierwsza 6 jest
nagradzana na forum wojewódzkim.
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Radny Zb. Kuzdżał – co roku któraś ze szkół w pierwszej 5 się łapie w Wielkopolsce,
zawsze któraś ze szkół łapie się w pierwszej piątce. To uważam, że jest sukces.
Radny L. Mazurek - w związku z tymi osiągnięciami, to aż się prosi, żeby spytać Pana
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła, która przez lata zdobywała 1, 2 i 3 miejsca,
od razu znajduje się w trzeciej czy czwartej dziesiątce. Co się dzieje w tej szkole?
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – w ostatnich latach nabór jest
mniejszy, mamy po 5 klas w roczniku, z czego na 160 osób przyjętych do pierwszej klasy jest
40 chłopców, nie mamy odpowiedniego potencjału, żeby wystartować w wielu dyscyplinach,
to po pierwsze. Po drugie obserwujemy pewien trend, wśród naszej młodzieży licealnej, że
najpierw wiedza i matura a potem wszystkie inne rzeczy. Nie chcemy nikogo zmuszać, żeby
bawić się w sport, jeżeli priorytetem są studia. To są główne przyczyny, że nie jesteśmy w
czołówce. Z tego, co pamiętam, w czołówce zawsze były szkoły duże, które w roczniku
miały, co najmniej 7, 8 klas, bo jest potencjał, żeby z tych ludzi wybrać odpowiednie osoby
do poszczególnych dyscyplin.
Radny L. Mazurek – zgodzę się z tym, że w tego typu w szkole młodzież liczy, żeby się
dostać na studia, to jest priorytet, ale były lata, że ta szkoła była w czołówce. Jeden oddział
mniej nie musiałby o tym zadecydować, w tak dużym stopniu. Pamiętam w 2011 r. ZSP Nr 1
był na 67 czy 70, był w gorszej sytuacji niż „Dwójka”. A teraz te dwie szkoły i Tarce zrobiły
bardzo duży postęp. Trzeba by było analizować jak pracują wuefiści, w jakich konkurencjach
startują. Taka jest moja propozycja.
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – mamy 500 uczniów, natomiast
ZSP nr 1 i nr 2 mają po 1200 - 1300, jest to pewna różnica.
Radny Sł. Wąsiewski - mam pytanie do Państwa Dyrektorów. Pierwsze do Pana
Tyrakowskiego. Czy to jest tendencja czy wypadek przy pracy, że w danym roku jest to
miejsce 30? Czy to powtarza się ma to miejsce, ileś lat z kolei? Do Pana Dyrektora Bierły czy
w tym roku takie dobre wyniki są czy one były już wcześniej zarysowane, jakaś tendencja
występuje? W danym roczniku może się zdarzyć, że jest taki rocznik zarówno w stronę
zwyżkowo jak i zniżkowo, trzeba by próbować podejmować jakieś kroki zaradcze.
P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – jest to zauważalna pewna
tendencja od czasu, kiedy z 8 klas licealnych zrobiło nam się 5 klas. jest to naturalna selekcja
mniejsza, jest mniej kandydatów do sportu, jest zdecydowana przewaga dziewcząt niż
chłopców. Z tego wynika, że w sporcie nie jesteśmy w stanie osiągać tak dobrych wyników
jak ZSP nr 1 i 2. Pamiętam jak odbieraliśmy puchar za drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej,
na drugim miejscu była szkoła i rozmawiałem z Panem Dyrektorem, że w poziomie u nas jest
14 klas, to macie, z czego wybrać, dokładnie tak. To jest przełożenie tego, że pierwsza 10 to
są ogromne szkoły, które mają ogromny potencjał wśród swoich uczniów.
P. W. Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – w zeszłym
roku 2014/2015 „jedynka” była na 5 miejscu, my na 14, 17 „lo”, 99 „Tarce” a w tym roku
2015/2016 „jedynka” 3 miejsce, „dwójka” - 13, „lo” - 53, „Tarce” – 70.
Radna B. Włodarczyk - nie zgodziłabym się z Panem Dyrektorem Markiem, że wobec tego,
że mamy klasy przeważnie żeńskie jest mniej możliwości. Jak popatrzymy na ostatnie
igrzyska to kobiety wiodą prym. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale dobrze, że zastanawiamy
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się nad tym, które szkoły, jakie miejsca mają, porównujemy to, bo to chodzi o zdrowie
naszych dzieci. Nawet dzisiaj miałam radio włączone i była dysputa na ten temat.
Na to złożyło się wiele przyczyn, nie mówię o jarocińskich szkołach tylko ogólnie, choćby
jeden przykład, czyli dawanie zwolnień lekarskich, to się ciągnie od czasów, kiedy jeszcze
pracowała. Matka przyszła do mnie, że córka ma na ostatnich godzinach wychowanie
fizyczne, wobec tego przyniosła zwolnienie lekarskie dla córki, w tym czasie ma korepetycje,
bo ona pójdzie na medycynę i dla niej ważniejsze były zajęcia dodatkowe.
Powiedziałam, że lekarz też musi być zdrowy. Na przyczynę tego to się wszystko nawarstwia.
Słyszałam w dyskusji, że będą obostrzenia pod kątem tych zwolnień. Jeżeli lekarz da
zwolnienie to musi być od specjalisty. Ponadto był szereg zapisanych ćwiczeń, że nie jest
zwalniany tylko w tym czasie sam ćwiczy, ale przepisane przez lekarza zajęcia.
Chciałam jeszcze na coś zwrócić uwagę jak wprowadzono reformę, 3 letnie liceum
to właściwie 2,5 roku, jeśli odliczymy różne święta i inne rzeczy. Praca pod kątem
nauczycieli, i praca z uczniem zdolnym, w takich szkołach jak Liceum Ogólnokształcących
gdzie się przygotowuje do studiów wyższych, wtedy nauczyciel pracując na lekcji i na
dodatkowych zajęciach szukał preferencji, z którymi pracował. Mieliśmy osiągnięcia na
szczeblu centralnym w Warszawie to było bardzo dużo uczniów i nauczycieli, którzy
pracowali. O ile sobie przypominam to była jedna Pani Maria Szyba w ubiegłym roku.
Ponadto ten nauczyciel ma za mało czasu, żeby tej młodzieży się przyjrzeć. Z tych laureatów,
wyrośli naukowcy, bardzo znani ludzie. Potwierdzeniem tego, że byłam wtedy dumna i dalej
jestem dumna, kiedy w 2003 roku dostałam zaproszenie Ogólnopolskiego Rankingu Szkół
Średnich organizowanego przez Rzeczpospolitą i Perspektywy. Byle, kto nie dostał. Było to
coś, co promowało szkołę, byłam dumna, że z nauczycieli polonistów każda z nich miała
olimpijczyków. W tej chwili nawet gdyby się chciało to się nie zdąży przez te 2,5 roku
dopracować. Uważam, że Ministerstwo powinno dać dane do szkół, kiedy liceum będzie 4
letnie to będzie lepiej. Osobiście mam chłopaka, który pracuje, jest jednocześnie tłumaczem
francuskiego i rumuńskiego, który z 8 lokatą w kraju zaprezentował się na konkursie języka
francuskiego. Byłam z dziećmi we Francji, na 40 prawie 15 to były dzieci pracowników
Ambasady, attache, gdzie w rodzinie rozmawiało się językiem francuskim, to mój Rysiu tym
wymaganiom sprostał. Bardzo sobie chwali, że mógł brać udział w tej olimpiadzie.
Zachęcam, zwracam się do kolegów, że Przy reformie pamiętać, aby zachęcać nauczycieli,
ale też nagradzać, bo to jest bardzo trudna i ciężka praca. Zachęcać także młodzież.
Radny Zb. Kuzdżał - uważam, że duże osiągniecie zrobiła szkoła w Tarcach,
wicemistrzostwo Województwa Wielkopolskiego w piłce nożnej, to jest bardzo duży sukces,
w tym roku zdobyli. A baza sportowa tej szkoły nie jest za bogata. Zarząd postanowił, że
postaramy się wybudować boisko wielofunkcyjne, bo im się należy, ponieważ warunki mają
odstępujące od innych szkół.
Ad. pkt. 2 Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach
i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2015/2016 oraz rozeznanie
potrzeb w tym zakresie na rok 2017.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – zapoznaliśmy się z informacją przy okazji
punktu pierwszego. Prosiłbym, aby na następne posiedzenie Komisji pozostałe szkoły
przedstawiły zarys kosztów. Czy ktoś ma pytania do Dyrektorów? Nie widzę,
Komisja informację przyjęła.
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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 8 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 5 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali
„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

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