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PROTOKÓŁ nr 19/08 
Z POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

w dniu 28 lipca 2008 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz. 13.20 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego  Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności -  
zał. nr 1).Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził członek Komisji 
Spraw Społecznych Adam Nycz. Porządek obrad (zał. nr 2) został przyjęty jednogłośnie. 
Głównym punktem posiedzenia była analiza naboru do szkół ponadgimnazjalnych  
w Powiecie Gryfińskim. 
 
Ad. 4 Analiza naboru do szkół Ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
przedstawiając analizę naboru do szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych: 2005/2006-
2008/2009 (zał. nr 3) powiedziała, że liczba absolwentów klas III gimnazjów z terenu 
Powiatu Gryfińskiego na rok szkolny 2008/2009 wynosi 1050 uczniów, z tego liczba 
przyjętych stanowi 74,48% tj. 782 uczniów. W liceach ogólnokształcących liczba uczniów 
wynosi 280 osób i liczy 10 oddziałów, w technikach odpowiednio: 244 i 9  
oraz w zasadniczych szkołach zawodowych 258 i 9. Dodała, że nabór do szkół dla dorosłych 
planowany był na 92 uczniów i 3 oddziały, natomiast faktycznie żaden oddział nie otworzył 
się, co prawda następują zgłoszenia, ale są one nieliczne. Odnosząc się do omawiania naboru 
w  poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poinformowała, że ZSP 
Nr 1 w Gryfinie zaplanował nabór na 6 oddziałów i 190 miejsc, z czego faktycznie zostało 
utworzonych 4 oddziały z liczbą 93 uczniów. W tym roku szkolnym do klasy dwujęzycznej 
zgłosiło się 8 osób, które zostały przeniesione do oddziału lingwistycznego. Do oddziału 
matematyczno-informatycznego i biologicznego – chemicznego zgłosiło się po 13 uczniów, 
tworząc po ½ planowanego oddziału. W związku z tym powyższe dwa oddziały będą ze sobą 
połączone tworząc jeden. Jeżeli chodzi o nabór w ZSP Nr 2 w Gryfinie zostało utworzonych 
10 planowanych oddziałów z 277 uczniami. Naczelnik dodała, że średnia naboru  
w tej placówce przedstawia się nie najgorzej, za wyjątkiem może oddziału ogólnego  
w Liceum Ogólnokształcącym i oddziału mechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej. 

 
Na posiedzenie przybył Radny Marek Hipsz. 

 
Radny Adam Nycz powiedział, że w ubiegłym roku szkolnym liczba uczniów wynosiła 328. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że w roku szkolnym 2007/2008 również było utworzonych 10 oddziałów, z tym 
że liczba uczniów była większa. Dodała, że liczba uczniów może jeszcze ulec zmianie,  
ze względu na osoby zdające egzaminy poprawkowe, które mogą dopełnić jeszcze 
poszczególne oddziały. W ZSP Nr 1 w Chojnie zaplanowano nabór do 6 oddziałów  
z przeznaczeniem na 192 uczniów, z czego faktycznie zostały zrealizowane 4 oddziały,  
do których łącznie będzie uczęszczać 132 osoby, natomiast w ZSP Nr 2 w Chojnie planowano 
nabór do 10 oddziałów dla 316 uczniów, z czego zostało zrealizowanych 8 oddziałów  
dla 234 uczniów. Naczelnik poinformowała, że sytuacja pod kątem liczebności  
w poszczególnych oddziałach tejże placówki przedstawia się nie najgorzej. Pewne obawy  
co do faktycznego funkcjonowania budzi oddział pn. technik organizacji usług 
gastronomicznych, do którego na dzień dzisiejszy zgłosiło się 22 uczniów. Ponadto  
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ze względu na małą liczbę uczniów w oddziale pn. cieśla/stolarz zostanie on przyłączony  
do oddziału wielozawodowego 3-letniego. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że każda szkoła ma swój własny program, uczeń powinien 
pracować i powinny mu być wystawiane stopnie zgodnie z  wewnętrznym stopniem 
nauczania na miarę możliwości ucznia a nie na miarę oczekiwań nauczyciela. Dodał, że jego 
zdaniem, w ZSP Nr 2 w Gryfinie Uchwała Rady Pedagogicznej jest realizowana zgodnie  
z powyższym. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz - Bień 
powiedziała, że nie sztuką jest dokonać dobrego naboru, ale sztuką jest utrzymanie później jej 
liczebności.  
 
Radny Jan Podleśny odnosząc się do szkół zawodowych powiedział, że dużo w takich 
placówkach zależy od znalezienia praktyki. Dodał, że inaczej byłoby, gdyby było jej więcej,  
z tym że  występuje  problem nasycenia rynku pracy w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że wcześniej ZEDO S.A był sponsorem dla ZSP Nr 2  
w Gryfinie i środki, które były przekazywane szkole w rzeczywistości utrzymywały ucznia 
jako pracownika młodocianego. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień 
powiedziała, że można pozyskiwać dla uczniów środki finansowe w postaci przystępowania 
do różnych projektów, poprzez doposażenia bazy. Dodała, że kiedyś powstał zamiar 
odtworzenia bazy nauczania, jednak wiąże się to z ogromnym nakładem środków 
finansowych.  
 
Radny Adam Nycz powiedział, że środki finansowe na odtworzenie zawsze można 
pozyskać, jednak istotniejsze jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry  
do wykładania przedmiotów zawodowych, która zechciałaby pracować za np. 1.300,00 zł.  
 
Radny Jan Podleśny powiedział, że państwo powinno w bardziej ulgowy sposób  
np. pod katem podatków traktować tych rzemieślników, którzy przygotowują zawodowo 
ucznia. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że rzemieślnicy, którzy kształcą ucznia ze szkoły zawodowej 
otrzymują  od gminy dotacje. 
 
Radny Marek Hipsz zwrócił uwagę na niski nabór do ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
 
Radny Adam Nycz powiedział, że przewidywał taką sytuację jaka ma miejsce obecnie  
w ZSP Nr 1 w Gryfinie. 
 

Radny Adam Nycz  zwrócił się z prośbą do Pani Naczelnik o przygotowanie na wrześniową 
komisję pełną informację na temat  szkół ponadgimnazjalnych. 

 
Ad.5 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
         brak 
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Ad. 3 Przyjęcie protokołu z 18 posiedzenia komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 18/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. 
 
 
Posiedzenie zakończono. 
 

 
  
Protokół sporządziła: 
 
Magdalena Kłobut 
  
 
 
 Przewodniczący Komisji  
 
                                                                                 Bogusław Kozioł 


