
Protokół Nr 14/14 

z posiedzenia Komisji Oświaty 

odbytej w dniu 17 lutego 2014 r. 
 

Kolejne posiedzenie Komisji Oświaty otworzył Pan Zbigniew Krzyżański – 

Przewodniczący tejże komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji 

oraz zaproszonych gości. W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania 

i zaprezentował proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 
 

1. Analiza realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego 

posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu wcześniej, poza 

tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 1 

Do omówienia pierwszego punktu poproszona została Pani Anna Krześniak – pełniąca 

obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury. 

Na wstępie swej wypowiedzi Pani Krześniak wyjaśniła, iż wszystkie zaplanowane zadania 

zostały zrealizowane a nawet udało się więcej działań wykonać. Ponadto wymieniła, 

przedsięwzięcia jakie zostały zrealizowane w ubiegłym roku. 

Następnie głos zabrał radny A. Mielczarka, który zapytał jak przebiegają prace remontowe 

oraz czy firma realizuje swe zadania rzetelnie, gdyż dotarły do niego informacje o tym, że nie 

wykonują swej pracy solidnie. 

Odpowiadając na powyższe Pani Krześniak wyjaśniła, iż jej zdaniem to, gdyby pracownicy 

mieli na czas dostarczane materiały, to szybciej przebiegałyby prace. Ponadto dodała, iż 

zauważyła pewne niedociągnięcia, na które zwraca pracownikom uwagę i są one poprawiane. 

Następnie zaznaczyła, iż nie ukrywa, iż chciałaby aby remont jak najszybciej został 

zakończony, gdyż należy zająć się organizację zbliżającego się Dnia Kobiet. Ponadto dodała, 

iż bardzo dużo rzeczy do przenoszenia a po za tym umówiony został termin montowania 

nowych kurtyn. Następnie wyjaśniła dlaczego nie opłaca się zawieszać starych zasłon 

zaznaczając, iż do nowych kurtyn firma dokłada jeszcze oświetlenie na scenę a także udało 

się również wynegocjować resztki kolorowych materiałów, które wykorzystaną do wykonania 

strojów. W toku dalszej wypowiedzi poinformowała zebranych, iż w dniu 8 marca wyjeżdża 

wraz z grupą teatralną „Pracujący Razem” na występ do Gminnego Ośrodka Kultury 

w Bełchatowie. Następnie zaznaczyła, iż dzięki uprzejmości Dyrektora Szkoły w Widawie, 

który udostępnił klasę mogą odbywać się próby do Gminnego Święta Kobiet. Ponadto Pani 

Krześniak dodała, iż część zajęć prowadzona jest w sali OSP. Na zakończenie wyjaśniła 

jeszcze, iż planowo remont ma zostać wykonany do końca lutego, jednakże wiele pracy 

i wysiłku należy jeszcze włożyć w sprzątanie i przenoszenie wszystkich rzeczy. Zaznaczyła 

ponadto, iż na obecną chwilę nie ma na to warunków, ale należałoby już zająć się 

przygotowaniami do Świąt Wielkanocnych a mianowicie organizacją przeprowadzanego 

corocznie konkursu na „Najpiękniejszą pisankę” oraz wprowadzonego w tym roku konkursu 

na „Najpiękniejszy, tradycyjny stół Wielkanocny”. 

Następnie głos zabrał radny M. Jaros, który zapytał, gdzie na czas remontu przeniesione 

zostały zajęcia z aerobiku. 



W odpowiedzi Pani Krześniak wyjaśniła, iż aerobik nie jest prowadzony w ramach 

działalności GOK a jedynie udostępniana jest sala uczestnikom tego kursu. Następnie Pani 

Krześniak zaprosiła członków komisji na Gminny Dzień Kobiet a także poprosiła również 

o przekazanie takiej informacji i zachęcanie mieszkańców do przybycia do GOK, w którym 

odbywać się będzie ta uroczystość. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji poprosił przybyłych na spotkanie Dyrektorów 

Szkół o przedstawienie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zaznaczając, iż były 

one omawiane na jednym z wcześniejszych posiedzeń niemniej jednak komisja chciałaby aby 

odniesiono się do lat poprzednich. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Marek Wójcik – Dyrektor Zespołu Szkół w Widawie, który 

w pierwszej kolejności zaprezentował wyniki sprawdzianu szóstoklasistów informując 

jednocześnie o ilości uczniów biorących w nim udział. Następnie przedstawił wyniki 

egzaminów gimnazjalnych zaznaczając, iż są one nieco gorsze od zaprezentowanych 

wcześniej wyników. Ponadto przyznał, iż ubiegłoroczne wyniki były dużo lepsze. W toku 

dalszego wystąpienia wyjaśnił, iż niektórzy uczniowie uzyskali bardzo mało punktów co 

miało wpływ na średnią całego rocznika. 

Następnie głos zabrał radny A. Mielczarek, który zapytał, czy udało się przeprowadzić 

zaplanowane remonty i czy wystarczyło środków finansowych na ten cel. 

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor wyjaśnił, iż zostały wykonane zaplanowane naprawy 

jednakże pojawiają się już nowe ubytki, które trzeba będzie niebawem remontować. 

Następnie poinformował, iż koszt przeprowadzonych prac zamknął się w kwocie około 

14 tys. zł wobec czego należało zrobić kilka przesunięć w budżecie z zadań, które zostały 

wykonane we własnym zakresie. 

W toku dalszych obrad Przewodniczący poprosił o zabranie głosu kolejnego przedstawiciela 

szkoły. Wobec powyższego Pani Jadwiga Kaczmarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Chociwiu 

przystąpiła do omawiania wyników sprawdzianu i egzaminu swoich uczniów. Zaznaczyła, iż 

co prawda wyniki sprawdzianu są nieco niższe niż średnia krajowa jednakże dużo lepsze niż 

rezultaty sąsiednich gmin Sędziejowic, czy Wodzierad. Ponadto dodała, iż w porównaniu do 

lat ubiegłych wynik jest utrzymywany na porównywalnym poziomie, co zawdzięcza się 

dużemu zaangażowaniu nauczycieli podejmujących przeróżne działania aby mobilizować 

uczni do nauki. W toku dalszego wystąpienia przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego 

porównując z rezultatami osiągniętymi w ubiegłych latach zaznaczając, iż są one minimalnie 

wyższe. 

Następnie głos zabrał radny M. Jaros, który zapytał o wyniki uczni przybyłych do klas 

gimnazjalnych ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Restarzewie. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który 

zaznaczył, iż analizując dane, jakie przekazano z kuratorium oświaty wynika, iż szkoły 

gminne mają bardzo zadowalające rezultaty natomiast wyniki, jakie osiągnęła szkoła 

w Restarzewie można nawet uznać, iż są one fatalne. Następnie zaznaczył, iż należałby 

rozwiązać ten problem, gdyż uczniowie przechodząc z tej placówki do gimnazjum 

w Chociwiu obniżają poziom całej klasie. Ponadto dodał, iż nie posiadając dobrze 

opanowanej wiedzy podstawowej trudno uczniowi poradzić sobie z nauczaniem na wyższym 

już poziomie. W toku dalszego wystąpienia Pan Wójt odniósł się jeszcze do wyników 

pościąganych w szkole w Restarzewie w poprzednich latach, które były znacznie lepsze niż te 

obecne. Następnie wyjaśnił, iż przede wszystkim rodzice powinni być informowani 

o efektach pracy swojego dziecka a tak się nie dzieje. Zaznaczył również, iż w przyszłości 

absolwenci gimnazjów będą reprezentować również naszą gminę dlatego też powinno się 

prowadzić już od początku działania aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki. Dodał, iż 



o dobrych efektach szkół gminnych świadczą doskonałe rezultaty jakie uzyskują uczniowie 

biorący udział w różnorodnych konkursach. Na zakończenie poinformował jeszcze 

zebranych, iż wydawana będzie „Gazetka Widawska”, która będzie publikowana 

w zależności od potrzeb i zgromadzonych informacji, które przekazywane będą mieszkańcom 

z różnych dziedzin. 

Następnie głos zabrała Pani Anna Brzozowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochlach, 

która przedstawiła wyniki sprawdzianu informując iż 2 szóstoklasistów zostało zwolnione 

z pisania tego sprawdzianu. Następnie zaznaczyła, iż dzieci osiągnęły wyższy poziom 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dodała, iż efektem tego było wiele ćwiczeń, jakie 

prowadzone były z dziećmi na organizowanych kołach zainteresowań. W toku dalszego 

wystąpienia Pani Dyrektor wyjaśniła zebranym, iż do reprezentowanej przez nią placówki 

uczęszcza kilkoro dzieci z pewnymi trudnościami, co wpływa ujemnie na wyniki nauczania, 

gdyż chociażby taki jeden uczeń ma wpływ na dezorganizację pracy całej klasy. 

Następnie wywiązała się dyskusja w powyższym temacie w trakcie, której Wójt Gminy 

wyjaśnił, iż w Łasku znajduje się szkoła specjalna dla dzieci z pewnymi dysfunkcjami, której 

absolwenci mogą starać się również o pewne świadczenia pieniężne. Z kolei Dyrektor 

z Chociwia zaznaczyła, iż do jej placówki również uczęszczają takie dzieci, a niektóre z nich 

wprost przeciwnie bardzo sobie radzą z nauką osiągając bardzo dobre wyniki. Dodała 

również, iż przyczynia się do tego ogromna praca nauczycieli. 

Następnie Wójt Gminy zapoznał zebranych z fragmentem pisma, jakie pewna grupa 

samorządów łącznie z gminą Widawa wystosowała do Premiera oraz Marszałka Sejmu 

w kwestii nauczania niektórych przedmiotów takich jak chociażby wychowanie fizyczne, czy 

też informatyka, które muszą być prowadzone w określonych liczbowo grupach, co generuje 

wiele dodatkowych kosztów. 

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Kaczmarek, która podziękowała Wójtowi Gminy za 

zakup dodatkowych komputerów, które doposażyły pracownię informatyczną, co w rezultacie 

przyniosło pewne oszczędności, gdyż nie było już konieczności tworzenia dodatkowej grupy 

na zajęcia informatyczne. 

Natomiast Wójt Gminy zaznaczył, iż pomimo, że zakupione komputery, o których 

wspomniała Pani Dyrektor były używane, to jednakże posiadają bardzo dobre parametry 

techniczne i działają bez zarzutów. Następnie na prośbę radnego M. Jarosa wyjaśnił, na jakim 

etapie jest realizacja projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa”, do którego przystąpiła gmina. 

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem, jakie wpłynęło z Komendy 

Powiatowej Policji w Łasku zawierającym mianowicie prośbę o przekazanie darowizny 

finansowej na zakup samochodu osobowego. Ponadto zaznaczył, iż kwestia ta poruszana była 

na poprzednim posiedzeniu komisji. 

Do powyższej prośby członkowie komisji odnieśli się pozytywnie, uważając za zasadne 

wsparcie zakupu nowego pojazdu dla policji, co ich zdaniem przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa nie tylko na terenie naszej gminy ale również powiatu. 

Wobec powyższego Przewodniczący sporządził wnioski, które stanowią załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na to posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 

kolejne obrady Komisji Oświaty. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta       Przewodniczący Komisji Oświaty 
 

                                                                         Zbigniew Krzyżański 


