
P R O T O K Ó Ł  Nr  25/2008

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego   w 
dniu    29  w r z e ś n i a   2008  r o k u

 W posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji,  oraz  osoby zaproszone  na  posiedzenie 
według  załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Józef  Kubas 
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych, zapoznał członków komisji ze swoją refleksją 
nt. wyników drużyny seniorów. Okocimskiego Brzesko. Częsta zmiana trenerów, nietrafne 
transfery  zakupu  zawodników,  brak  ambicji  u  części  zawodników,  to  główne  przyczyny 
słabych  wyników(  15  miejsce  w  tabeli  z  dorobkiem  10  pkt.)  w  przededniu  75  lecia 
działalności klubu (11 października 2008r.) Jestem  kibicem Okocimskiego od 1971 roku, 
regularnie chodzę na mecze piłkarskie, ale tak słabej drużyny  (wielu obcych zawodników) i 
braku  ambicji,  u  niektórych  zawodników
( ostatnio 2 czerwone kartki) nie widziałem od wielu lat. Dzieje się to w czasach, gdy klub w 
2008  roku  został  dofinansowany  z  Urzędu  Miasta  na  kwotę  312.000  złotych  plus  4.500 
złotych na  dofinansowanie obozu juniorów podczas minionych wakacji.  Życzę Prezesowi 
Gawędzie  mojemu  koledze,  jak  
i  całemu  Zarządowi  Klubu  udanych  posunięć,  aby  drużyny  piłki  nożnej  
i  siatkowej wyszły z  „dołka” a  swoimi wynikami udowodniły cel  i  słuszność wydawania 
społecznych  pieniędzy,  a  dla  nas  kibiców  dostarczyły  sporo  emocji.  Następnie 
Przewodniczący  Komisji  przedstawił  porządek  posiedzenia,  który  członkowie  komisji 
otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie jak niżej : 

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Zapoznanie się z wynikami egzaminów gimnazjalnych i badania kompetencji uczniów 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko – informacja Pani 
Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

3. Sprawy bieżące i wolne – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.

Ad  1.
    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas poinformował,  że  protokół  
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 27 sierpnia 2008 roku wyłożony był 
w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i 
wnioski ?



Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu,  po  czym  Przewodniczący  Komisji 
poddał  go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad  2.
Zapoznanie  się  z  wynikami  egzaminów  gimnazjalnych  i  badania  kompetencji 
uczniów  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko  – 
informacja Pani Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

Przewodniczący Komisji Józef Kubas  zapoznał członków komisji z artykułami w gazecie 
lokalnej  na  temat  wyników  egzaminów  gimnazjalnych  w  województwie  małopolskim  i 
mazowieckim : 

W dniu  05  marca  2008  roku  Gazeta  Krakowska  „Małopolskie  szkoły  niepubliczne  uczą 
lepiej”.  Maria  Szmigiel  v-ce  dyrektor  OKE  w  Krakowie  podkreśla,  że  uczniowie  szkół 
niepublicznych pochodzą z tzw. dobrych rodzin. Ich rodzice są wykształceni. Takie dzieci już 
na starcie mają zupełnie inną motywację do nauki.

W dniu 13 czerwca 2008 roku Gazeta Krakowska „Małopolskie gimnazja są  najlepsze w 
kraju”:  60,36  –  tyle  punktów  zdobyli  średnio  uczniowie  małopolskich  gimnazjów  na 
egzaminie kończącym naukę. Średni wynik z części humanistycznej wyniósł w Małopolsce 
32,16 pkt, a za matematyczno- przyrodniczą  28,20 pkt.

W dniu 17  czerwca 2008 roku Gazeta  Krakowska „Gimnazjum pijarów jest  najlepsze  w 
Małopolsce”:

1. Gimnazjum Nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie – średnio 89,3 pkt (na 100 pkt 
możliwych),

2. Gimnazjum w Zakopanem – średnio 86,9 pkt,
3. Dwujęzyczne Gimnazjum w Tarnowie – średnio 83,9 pkt  itp.

W  dniu  06  sierpnia  2008  roku  Gazeta  Wyborcza  „Matematyko,  głupcze  !”  Poznańscy 
gimnazjaliści od września będą mieli dodatkowe lekcje matematyki. Zapłaci za nie samorząd. 
Marcin  Sińczuch,  dr  socjologii  tłumaczy  -  Pokutuje  wizja  matematyki  jako  wrogość 
obstrukcyjnego, bardzo odległego od codzienności,  kierującego się zagadkowymi i bardzo 
skomplikowanymi  prawami.  Młodzi  ludzie  nie  wiążą  tego,  czego  uczą  się  w  szkole,  z 
nowymi technologiami, komputerami, telefonami komórkowymi, z którymi żyją na co dzień. 
Nie potrafią dostrzec w szkolnej fizyce ani matematyce nic interesującego ani potrzebnego.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Józef  Cierniak poinformował,  że  w 
komisji  egzaminacyjnej  bierze  udział  przedstawiciel  Wydziały  Edukacji  jako  obserwator. 
Natomiast  w  odniesieniu  do  zacytowanych  przez  Przewodniczącego  Komisji  artykułów 
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podkreślił , że nie do końca to co podaje prasa jest miarodajne i prawdziwe. Różnie z tym jest. 
W szkole prywatnej te wyniki są lepsze z różnych przyczyn. Tam dobiera się ucznia pod 
względem inteligencji itp. Natomiast szkoły publiczne przyjmują każdego ucznia z różnym 
stopieniem inteligencji.

Następnie  Naczelnik  Wydziału  Edukacji przedstawił  obszerną  informację  na  temat 
przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko do nowego roku 
szkolnego 2008/2009. Poinformował, że na podstawie analizy arkuszy organizacyjnych szkół 
i przedszkoli, w wyniku dokonanego rozeznania sytuacyjnego i przeprowadzonych rozmów z 
kadrą kierowniczą stwierdza się, że placówki oświatowe są dobrze przygotowane do roku 
szkolnego 2009/2009. Wszystkie zamierzone remonty zostały wykonane. Polepszył się stan 
techniczny placówek podległych Gminie Brzesko. Na terenie Gminy Brzesko funkcjonuje 12 
szkół podstawowych , w tym 1 szkoła filialna w Wokowicach. W roku szkolnym 2008/2009 
do  publicznych szkół  podstawowych na  terenie  Gminy Brzesko będzie  uczęszczało  2433 
uczniów, a zatem o 105 uczniom mniej niż w roku ubiegłym, co stanowi spadek o 4,14 %. W 
roku szkolnym 2008/2009 będzie funkcjonowało 116 oddziałów szkolnych, a więc o 2 mniej 
niż w roku ubiegłym, co wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów – w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Brzesku z poziomu 23 do 22 i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach z poziomu 
10 do 9. Należy również podkreślić, że w roku szkolnym 2008/2009 zwiększyła się liczba 
uczniów korzystających z dożywiania w szkołach (wzrost o 333 uczniów). Na terenie Gminy 
Brzesko  funkcjonuje  ogółem  13  przedszkoli  w  tym  11  przedszkoli  publicznych  i  2 
niepubliczne.  Na  terenie  miasta  znajduje  się  8  przedszkoli,  natomiast  na  terenie  sołectw 
funkcjonuje 5 przedszkoli.  Na rok szkolny 2008/2009 do przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Brzesko przyjętych zostało 692 dzieci. Liczba przyjętych do przedszkoli jest większa 
o 23 dzieci w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. Pod względem liczby przyjętych 
najliczniejszą placówką jest na terenie miasta Przedszkole Nr 10, gdzie uczęszcza 156 dzieci, 
a także Przedszkole Nr 4, do którego przyjęto 140 dzieci. W ostatnim czasie obserwuje się 
wzrost zainteresowania świadczeniami przedszkoli, niestety liczba miejsc jest ograniczona. W 
tegorocznej rekrutacji do przedszkoli gminnych z braku miejsc nie zostało przyjętych ogółem 
58 dzieci. Z tej liczby najwięcej dzieci nie przyjętych odnotowano w Publicznym Przedszkolu 
Nr 4 w Brzesku. Reasumując, do wszystkich przedszkoli publicznych i niepublicznych od 
nowego  roku  szkolnego  uczęszcza  860  dzieci,  do  oddziałów  zerowych  przy  szkołach 
podstawowych 152 dzieci, co razem daje we wszystkich placówkach przedszkolnych 1012 
dzieci,  które  uczą  się  w  42  oddziałach  na  terenie  całej  Gminy.  Szczegółowa  informacja 
stanowi załącznik do protokołu.

Następnie  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Józef  Cierniak przedstawił  bardzo  szeroką 
informację na temat potrzeb remontowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Brzesko. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Komisji  Jozef  Kubas  przypomniał,  że  w 2008 roku powstał  zespół  ds. 
nauczania języków obcych. Zapytał co z tym zespołem, czy coś wniósł nowego podczas prac 
nad organizacją roku szkolnego 2008/2009?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Józef  Cierniak udzielił  odpowiedzi  informując  Pana 
Przewodniczącego, że są zabezpieczone w budżecie środki finansowe  na wszelkiego rodzaju 
doskonalenia zawodowe dla nauczycieli. Wskazał na brak inicjatywy ze strony tego zespołu. 
Podał informację, że nauczyciele języka niemieckiego chcieli spotkać się z Burmistrzem  i 
porozmawiać na temat podziału uczniów na grupy językowe, ale o szczegółach nic nie wie.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że jako komisja podjęła priorytetowo 
temat  nauczania  języków  obcych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Brzesko. 
Nauczyciele dostali szanse spotkania się, wypracowania odpowiednich kierunków , a tu nic 
się nie dzieje ?  A przecież troska o kształcenie języków w szkołach to priorytetowy program 
naszej komisji.

Radny Franciszek Brzyk proponuje zorganizować jeszcze  raz takie  spotkanie robocze  z 
dyrektorami szkół,  aby dyrektorzy wdrożyli  w życie te  wypracowane kierunki  w zakresie 
nauczania języków obcych. 

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że rok szkolny został rozpoczęty ale 
to nie oznacza , że problemu w tym temacie nie ma .

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Helena Jewuła w nawiązaniu do wypowiedzi 
Przewodniczącego  Komisji  poinformowała,  że  na  pewno  byłby  taki  wniosek,  aby  przy 
projektach organizacyjnych zmniejszyć granicę grupy klasowej, czyli zmniejszyć liczebność 
dzieci w klasie  od 20-25 uczniów.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że w ramach współpracy partnerskiej 
między  Brzeskiem  a  węgierskim  miastem  Szazhalombatta  i  rumuńskim  Sovata  należy 
odnotować następujące wydarzenia :

• pobyt 20 harcerzy ze szczepu ZHP im. Bohaterów Września ze Szkoły Podstawowej 
Nr  2  w  Brzesku  na  Węgrzech  w  okresie  wakacji.  Grupa  harcerzy  pod  opieką 
komendantki  Renaty Rożkowicz i  dwóch opiekunów zwiedziła  Budapeszt  i  rozbili 
obóz  w  miejscowości  Balatongorok  nad  Bałtykiem,  BIM-sierpień  2008  „Obóz 
harcerski 2008”

• w dniach 25 – 28 września 2008 roku grupa 40 uczniów plus 10 nauczycieli ze szkół 
podstawowych Szazhalombatty  i  Sovaty gościła  w Brzesku na zaproszenie Szkoły 
Podstawowej  Nr  3  w  Brzesku.  Dzieci  nocowały  u  rodzin.  Zwiedziły  zabytki  w 
Krakowie, realizowały program w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku, były z wizytą 

4



w Szkole Podstawowej w Morzyskach, uczestniczyły w ognisku zorganizowanym w 
miejscowości Bucze, spacerowały po Brzesku i zwiedziły ruiny grodu na Bocheńcu. 
Władze samorządowe Szazhalombatty zaproponowały stronie polskiej, przesłać do 30 
listopada  br.  propozycje  rożnych  form  kontaktów  dzieci  i  młodzieży  między 
zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi. Dlatego nasz apel jako komisji oświaty jest 
taki, aby w projekcie budżetu na rok 2009 zabezpieczyć i przeznaczyć odpowiednie 
środki finansowe na taką wymianę młodzieży.

W  tym  momencie  na  posiedzenie  komisji  przybyła   Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury w Brzesku Małgorzata Cuber. Zwróciła  się  z  gorącą  prośbą  o  wsparcie  przez 
Komisję  Oświaty  działań  kulturalnych  jakie  odbywają  się  w  MOK-u,  jak  również  prac 
remontowych dokonanych ostatnio w MOK-u. Zwróciła się z prośbą aby podczas prac nad 
przyszłym budżetem poprosić ją na posiedzenie komisji, celem przybliżenia tego problemu.

W  tym  momencie  na  posiedzenie  komisji  przybyła  Pani  Lidia  Głowacka  wizytator 
Kuratorium Oświaty w Krakowie . Przedstawiła informację na temat wyników egzaminów 
gimnazjalnych  i  badania  kompetencji  uczniów  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Brzesko. 
1) Zwróciła uwagę na pozytywne tendencje w oświacie brzeskiej :

• zatrudniono psychologa dla szkół Gminy Brzesko,
• utworzono klasy 24 osobowe, ale bez podziału na grupy przedmiotowe,
• dużo dzieci uczęszcza do przedszkoli,
• dużo  pieniędzy  przeznaczył  samorząd  na  dowóz  dzieci  do  szkoły  

i specjalistycznych ośrodków kształcenia,
• po  likwidacji  opłaty  stałej,  wzrosła  liczba  uczniów  korzystających  ze  stołówek 

szkolnych (336 dzieci).
2) Wpływ czynników wpływających na wyniki egzaminów w Gminie Brzesko:

• wysokie kwalifikacje nauczycieli (100 % wyższe, 40 % nauczyciele dyplomowani),
• procent dzieci objętych opieką psychologiczno-pedagogiczną,
• organizacja nauczania w klasach integracyjnych,
• objęcie opieką dzieci z Domów Dziecka,
• uwarunkowania środowiskowe np. sposób wykorzystania godzin dyrektora szkoły ( w 

gimnazjach – 2 godziny, w szkołach podstawowych – 3 godziny)
    Ranking szkół w okręgu tarnowskim :

1) Miasto Tarnów
2) Powiat bocheński (nie dowozi się dzieci do szkół, tworzone są małe Zespoły Szkół 

(szkoła podstawowa plus gimnazjum)
3) Powiat brzeski (23 gimnazja tj. 1395 uczniów)
4) Powiat dąbrowski
5) Powiat tarnowski
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3) Analiza w/w problemów w Gminie Brzesko
    a) Gimnazja (3) uzyskują w skali od 1-10 tzw.stanin, wyniki 7 lub 8

Na ten wysoki wynik wpływa :
- obecność psychologów lub pedagogów w tych szkołach,
- prawidłowo wykorzystanie godzin dyrektora szkoły np. na język
  niemiecki,
- pełna opieka nad sierotami społecznymi (np.w związku z wyjazdami
  rodziców do pracy za granicą)

   b) Szkoły Podstawowe
       - dobre wyniki badania kompetencji uczniów ( w skali 1-10 stanin) –
         osiągają wynik 6

Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że należy cieszyć się z tego, że ten 
stanin  na  poziomie  5,6,7  jest  zadawalający.  Są  przecież  osoby,  które  nastawione  są  na 
porównywanie  wyników  egzaminacyjnych  szkół  bez  żadnej  analizy  szczegółowej  i 
specyficznych uwarunkowań.

Wizytator  Kuratorium  Oświaty  w  Krakowie  Lidia  Głowacka wyjaśniła,  że  wyniki 
egzaminów  gimnazjalnych  i  badania  kompetencji  uczniów  w  szkołach  podstawowych  są 
zawsze analizowane z dyrektorami , nauczycielami i ciągle pracujemy, zastanawiamy się nad 
tym aby szukać przyczyn i lepszych rozwiązań, a które będą w konsekwencji prowadzić do 
lepszych wyników w przyszłości. W szkołach w Brzesku dzieje się dobrze. Cieszy mnie fakt, 
że dodatkowo w nowym roku szkolnym korzysta z obiadów ponad 330 uczniów. Natomiast 
zdarza się często taka sytuacja, że nikt nie jest w stanie pewnych barier pokonać. To są dzieci 
z głębokim upośledzeniem fizycznym i psychicznym. Taka rodzina mieszka w Sterkowcu. Ja 
byłam w tym domu u tej rodziny. Udzieliłam wsparcia dydaktycznego. Takie dzieci mają 
prawo do rewalidacji. Będę w sprawie tej rodziny rozmawiać z Panem Burmistrzem ale w 
tym miejscu zwracam się z gorącą prośbą do członków Komisji Oświaty aby jakoś pomóc tej 
rodzinie. Owszem rodzina ta korzysta z pomocy PEFRON-u. Jest tam dużo odpowiedniego 
sprzętu potrzebnego tym dzieciom ale ta instytucja stawia takie uwarunkowania, takie pewne 
bariery, które nie w pełni są może właściwe.

Przewodniczący  Komisji  Józef  Kubas  podziękował  Pani  wizytator  
z Kuratorium Oświaty za przybycie i zapoznanie komisji z informacją dotyczącą wyników 
egzaminów  gimnazjalnych  i  badania  kompetencji  uczniów  w  szkołach  podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Brzesko

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące opinie :
Komisja zapoznała się i przyjęła  jednogłośnie informację, przedstawioną przez wizytatora 
Kuratorium  Oświaty  w  Krakowie  Panią  Lidię  Głowacką,  na  temat  wyników  egzaminów 
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gimnazjalnych  i  badania  kompetencji  uczniów  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Brzesko. 

Komisja  zapoznała  się  wstępnie  i  przyjęła  do  wiadomości  jednogłośnie  informację 
przedstawioną  przez  Naczelnika  Wydziały  Edukacji  Kultury  
i Sportu w sprawie: 

• przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę  Brzesko 
do nowego roku szkolnego 2008/2009,

• potrzeb  remontowych  palcówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę 
Brzesko.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował 
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie . 

Posiedzenie trwało od godziny  13.30 do godziny  15.50

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

   Protokołowała                                                                

Bogumiła Łanocha                                                                      

                                                                            Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
    Rady Miejskiej w Brzesku

          mgr Józef Kubas
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