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 Protokół Nr 5/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w dniu 7 maja 2019 r. 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1.  Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie Komisji. 

3. Analiza i ocena działań marketingowych placówek oświatowych i Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu w zakresie promocji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

uchwały Nr 267/XXVIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub 

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych.  

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ otworzył posiedzenie i przywitała 

wszystkich przybyłych. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Artur ROLA    Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ przedstawił porządek posiedzenia i poddał 

go pod głosowanie. 

 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
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Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie protokół 

z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

 

 

Ad. 3 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił analizę i ocenę 

działań marketingowych placówek oświatowych i Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu          

w zakresie promocji. 

 

 We wszystkich szkołach na przełomie marca i kwietnia odbywały się dni otwarte, 

które polegały na przedstawieniu ofert edukacyjnych i przeprowadzeniu krótkich prezentacji 

szkół.  

 W połowie marca kilka naszych szkół uczestniczyło w Giełdzie Szkół 

Ponadgimnazjalnych, która była organizowana na hali MOSiR-u. Podczas jej trwania 

uczniowie przekazywali materiały rekrutacyjne oraz prezentowali Szkoły młodzieży z terenu 

Powiatu Nowosądeckiego. 

 W dniach 21-23 marca w Krakowie trwał „Festiwal Zawodów”. Brali w nim udział 

uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Nawojowej. Promowali 

kierunki kształcenia w zawodach tj. technik leśnik, weterynarz, hodowca koni oraz technik 

architektury krajobrazu. Na festiwal przyjechała młodzież z całego województwa 

małopolskiego. Zainteresowanie w/w zawodami było bardzo duże.  

 Ponadto dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami przedstawiali oferty edukacyjne oraz 

warunki jakie szkoła oferuje na spotkaniach z uczniami jak i zarówno na spotkaniach                

z rodzicami. 

 Oferta edukacyjna również została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego, na Facebooku oraz jest emitowana na telebimach w budynku Starostwa. 

Również zostały umieszczone plakaty z ofertą edukacyjną w autobusach komunikacji 

podmiejskiej. W majowym dodatku Sądeczanina została wykupiona wkładka w której taka 

oferta edukacyjna zostanie umieszczona 

 

Nabór do Szkół rozpoczął się 25 kwietnia. Na dzień 7 maja 2019 r. do naszych szkół 

jest chętnych 349 uczniów po szkole podstawowej natomiast po gimnazjum 283 uczniów.  
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Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie. Projekt tej 

uchwały jest konsekwencją uchwały, która została podjęta w lutym. Dotyczy przekształcenia 

z dniem 31 sierpnia 2019 r. LO im. Grottgera w Grybowie poprzez przeniesienie jego 

siedziby z adresu Rynek 4 na adres Kościuszki 18.   

 

 

Dyrektor Edukacji Kultury i Sportu Artur ROLA dodał, że Kuratorium Oświaty wydało 

pozytywną opinie i nie był żadnych przeciwskazań odnośnie tej zmiany.  

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. 

Artura Grottgera w Grybowie. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad. 5 

Dyrektor Edukacji Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVIII/2009 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania 

obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych.  

 

 Zmieniono przepisy ustawy Karty Nauczyciela. Od 1 września 2019 pensum 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu ulegnie zmianie z 22 na 20 godzin tygodniowo.           

W związku z powyższym należy dostosować przepisy uchwały.  

Druga zmiana dotyczyła Kierowników filii Psychologiczno-Pedagogicznej którzy do 

tej pory mieli pensum  takie jak Wicedyrektor. Natomiast propozycja jest aby podnieść im       

z 6 godzin na 8 godzin zajęć dydaktycznych przy pensum 20 godzinnym.  

 

Członek Komisji Stanisław DĄBROWSKI zapytał czy aktualnie, któryś z Dyrektorów 
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szkół korzysta z prawa całkowitego zwolnienia z zajęć dydaktycznych. 

 

Dyrektor Edukacji Kultury i Sportu Artur ROLA na tą chwilą żaden z Dyrektorów nie 

korzysta z takiego prawa.  

 

 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVIII/2009 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad 

przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych. 

 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 6/7 

Przewodniczący Komisji Andrzej GANCARZ podziękował zebranym za przybycie 

i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący 

             Komisji Edukacji RPN 

        

                  Andrzej Gancarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Mordarska 


