
Protokół Nr 9/2013
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 16 grudnia 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji Edukacji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego.
3. Analiza efektów pracy szkoły z tytułu połączenia jednostek oświatowych Po-

wiatu Nowosądeckiego w Starym Sączu. 
4. Analiza sieci szkół i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2014/2015.
5. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 

nadania imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera szkołom wchodzącym w 
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie za-
miaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Mar-
cinkowicach.

7. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosą-
deckiego na 2014 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosą-
deckiego za 2013 rok.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
10.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Zbigniew CZEPELAK  - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Małgorzata KONSTANYT - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

   w Starym Sączu,
Beata SZLACHETKA - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu,
Edward CIAGŁO - Radny Powiatu Nowosądeckiego.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący  komisji przedstawił  porządek  posiedzenia  i  poddał  go  pod 
głosowanie.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.
Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód poddał pod głosowanie protokół 
Nr 8 z dnia 9 grudnia 2013 r.
Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Zbigniew  Czepelak  Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przedstawił 
analizę  efektów pracy  szkoły  z  tytułu  połączenia  jednostek  oświatowych  Powiatu 
Nowosądeckiego w Starym Sączu.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzata Konstanty poinformo-
wała, że od 1 września 2011 roku z połączenia Szkół: Zespołu Szkół Zawodowych nr 
2 w Starym Sączu, Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu powstał Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Przed połączeniem placówek w Zespole Szkół Zawodo-
wych im. Władysława Orkana w Starym Sączu uczyło się 354 uczniów, w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu 270 uczniów, a w Zespole Szkół Drzewno-
Mechanicznych w Starym Sączu 264 uczniów. W skład Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych weszło 11 oddziałów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana 
w Starym Sączu, 8 oddziałów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu, 9 
oddziałów z Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu oraz 9 oddzia-
łów pochodzących z nowej rekrutacji.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzata Konstanty przedstawiła pre-
zentację obrazującą zdawalność matur oraz egzaminów zawodowych w poszczegól-
nych szkołach przed ich połączeniem oraz zdawalność w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych. W 2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w 
Starym Sączu najlepiej maturę zdali uczniowie w klasie technik ekonomista zaś naj -
słabiej w klasie technik ochrony środowiska z technologią żywności. Zdawalność ma-
tury w poszczególnych zespołach w 2012 roku wynosiła ponad 40% zaś w 2013 roku 
zdawalność podniosła się i wynosiła 48% co świadczy o poprawie jakości kształce-
nia. W poprzednich latach najwyższa zdawalność egzaminów zawodowych była w 
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu, nieco niższa w dawnym Zespole 
Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu, ale porównywalna z 
wynikami w Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu. Po połączeniu 
szkół można odnotować coraz lepsze rezultaty przekładające się na coraz wyższą 
zdawalność egzaminów (ok 50% zdawalności w 2013 roku).

Mocne strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:

• dobrze wypracowana baza,
• bardzo dobrze wyposażone pracownie,
• bogata oferta współpracy z pracodawcami,
• wzrost liczby egzaminatorów,
• pełne zatrudnienie dla nauczycieli,
• różnorodność kwalifikacji, duża oferta dla uczniów,
• bardzo dobrze wykwalifikowana kadra,
• jednozmianowość nauczania,
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 
• możliwość odbywania zagranicznych praktyk
• modernizacja boisk sportowych.

Słabe strony Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:

• lokalizacja w 3 budynkach na terenie Starego Sącza,
• problemy z integracją grona pedagogicznego,
• utrudniony przepływ informacji.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło zwrócił uwagę, że Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych posiada bardzo niskie wyniki egzaminów zawodowych oraz ma-
turalnych. Edward Ciągło zadał również pytanie dlaczego w szkołach, w których reali-
zowana jest duża liczba programów unijnych wyniki  egzaminów są bardzo niskie. 
Radny zwrócił także uwagę na to, że poziom nauczania w szkołach w Starym Sączu 
diametralnie spadł, zaś młodzież spoza Starego Sącza ma utrudniony dojazd na za-
jęcia z powodu likwidacji linii autobusowych. Radny zwrócił się do Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzaty Konstanty z pytaniem, czy w pracowniach in-
formatycznych zdarzają się sytuacje, w których dla uczniów brakuje stanowisk kom-
puterowych oraz czy w pracowniach informatycznych odbywają się tylko zajęcia z in-
formatyki, czy zdarza się, że są tam prowadzone zajęcia z innych przedmiotów z wy-
korzystaniem stanowisk komputerowych.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzata Konstanty zapewniła, 
że pracownie komputerowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 
są bardzo dobrze wyposażone, a uczniowie chętnie korzystają z organizowanych w 
tych pracowniach zajęć pozalekcyjnych. W pracowniach informatycznych są prowa-
dzone zajęcia z innych przedmiotów m.in. z matematyki, podczas których wykorzy-
stuje się stanowiska komputerowe. 
Małgorzata Konstanty poinformowała, że podejmowane były próby zmiany trasy do-
jazdu przewoźników w celu ułatwienia uczniom dojazdu do Starego Sącza. 

Wiceprzewodniczący Komisji  Antoni Poręba  poprosił  o przedstawienie kosztów 
ponoszonych w poszczególnych szkołach przed ich połączeniem w porównaniu do 
kosztów jakie ponosi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Radny zadał pytanie czy ist-
nieją problemy wśród personelu oraz czy w Sądzie Pracy prowadzone są obecnie 
sprawy związane z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzata Konstanty wyjaśniła, iż 
problemy z personelem wynikają z sytuacji na rynku pracy i związane są ze zmniej-
szeniem etatów dla nauczycieli m.in. pedagoga szkolnego oraz zmniejszeniem eta-
tów dla personelu sprzątającego, co powoduje duże niezadowolenie wśród pracowni-
ków, zaś w sądzie pracy nie są prowadzone żadne sprawy dotyczące Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

Komisja przyjęła informację.

Ad. 4.
Zbigniew  Czepelak  Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przedstawił 
analizę sieci szkół i kierunków kształcenia w roku szkolnym 2014/2015.
Kierunki, które do dotychczas były realizowane są nadal podtrzymane. Dodatkowe, 
nowe kierunki to: technik obsługi ruchu turystycznego w Zespole Szkół w Muszynie i 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. 
Zadaniem wydziału jest to, aby szkoły nie konkurowały ze sobą. 
Jedną z propozycji nowego kierunku jest technikum w zakresie fryzjerstwa w Łącku, 
oraz kierunek zbrojarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Starym Sączu. 
Ponadto Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformował, iż Zarząd Po-
wiatu Nowosądeckiego w przyszłości będzie podejmował decyzję w sprawie naboru 
do Zespołu Szkół w Podegrodziu. 

Komisja przyjęła informację.
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Ad. 5
Zbigniew  Czepelak  Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przedstawił 
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania imienia Księdza 
Profesora  Józefa  Tischnera  szkołom  wchodzącym  w  skład  Zespołu  Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

Zgodnie z zapisem § 1 ust 1 załącznika nr 5 a do rozporządzenia z dnia 21 maja 
2001 r.  w sprawie  ramowych  statutów publicznego przedszkola  oraz  publicznych 
szkół organ prowadzący nadaje imię szkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej,  
rady  rodziców  i  samorządu  uczniowskiego.  Stosowny  wiosek  przedłożyła  Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
Wynik głosowania: za - 6, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 6
Zbigniew  Czepelak  Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przedstawił 
projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zamiaru  likwidacji 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Szkolne  Schronisko  Młodzieżowe  zostało  utworzone  w  oparciu  o  mienie  po 
zlikwidowanym internacie. Od kilku lat obserwuje się brak zainteresowania młodzieży 
szkolnej korzystaniem ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Marcinkowicach z 
uwagi  na  jego  niekorzystne  położenie.  W  związku  z  powyższym  podejmuje  się 
zamiar likwidacji z dniem 30 czerwca 2014 r. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
W głosowaniu brało udział 4 członków Komisji.
Wynik głosowania: za - 3, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji  Edukacji  Rady Powiatu Nowosądeckiego przedstawił 
propozycje planu pracy Komisji na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2014 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8
Przewodniczący Komisji  Edukacji  Rady Powiatu Nowosądeckiego przedstawił 
sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji w 2013 roku. 
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2013 roku zostało jednogłośnie przyjęte.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 9/10.
Przewodniczący Komisji Stanisław Mrzygłód podziękował zebranym 
za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
       Komisji Edukacji RPN

         Stanisław Mrzygłód

Protokołowała: Anna Walczak
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