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P R O T O K Ó Ł nr 0012.4.6.2015
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 09.04.2015r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji programu oddziału międzynarodowego
oraz przedstawienie planu dalszego rozwoju.
4. Korespondencja.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał pan Adam Koszada, Przewodniczący Komisji, witając
wszystkich zebranych oraz dziękując pani Dyrektor Marii Żubrowskiej – Gil
za zaproszenie.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad (11 osób).
Ad.3. Sprawozdanie z realizacji programu oddziału międzynarodowego
oraz przedstawienie planu dalszego rozwoju.
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu pani
Maria Żubrowska – Gil podziękowała członkom Komisji za przyjęcie zaproszenia
i poinformowała, że celem dzisiejszego spotkania jest przedstawienie sprawozdania
z działalności oddziału międzynarodowego. Następnie oddała głos Pani Koordynator
tego oddziału Alinie Rzepiak, pani Annie Werblińskiej nauczycielce języka polskiego
oraz pani Katarzynie Pietras nauczycielce matematyki i chemii.
Pani Alina Rzepiak – Koordynator - przedstawiła prezentację na temat programu
matury międzynarodowej oraz historię powstania oddziału i etapy otrzymania zgody
na utworzenie oddziału międzynarodowego.
Podczas prezentacji pojawił się temat wsparcia finansowego na zaopatrzenie biblioteki
w zbiór książek anglojęzycznych, zatrudnienie chociaż na 1/5 etatu pani Bibliotekarki,
która biegle mówi po angielsku. Prośba jest również o dofinansowanie na szkolenia
dla nauczycieli, którzy stale muszą podnosić swoje kwalifikacje. Zdaniem pani
Koordynator należy także dołożyć nauczycielom, którzy są promotorami (supervisor)
dodatki finansowe, gdyż sprawdzanie prac dyplomowych wymaga zaangażowania
znacznego czasu oraz zaangażowania. Wspomniała również, że bardzo ważną rzeczą
w szkole międzynarodowej jest wymiana uczniów z innymi szkołami IB zagranicą.
Stąd pojawia się prośba o dofinansowanie do wymiany uczniów.
Pani Dyrektor dopowiedziała, że władze miasta w rozmowach z inwestorami
zagranicznymi mogą podawać jako atut istnienie takiego oddziału.
Pani Anna Werblińska zasugerowała, aby Miasto chwaliło się tą szkołą w każdy
możliwy sposób, jak np. poprzez stronę internetową miasta Kalisza. Opowiedziała
o szkoleniach dla nauczycieli, odbywających się zarówno w Polsce jak i za granicą,
a które są bardzo ważne i kosztowne. Na koniec wypowiedzi wspomniała, że jest
drugą w Polsce (jedna jest w Krakowie) nauczycielką teatru. Zwróciła uwagę
na potrzebę sprzętu, oświetlenia, nagłośnienia, kostiumów co wymaga nakładów
finansowych, a co zachęci młodzież do tego przedmiotu.
Następnie pani Katarzyna Pietras przedstawiła zalety programu matury
międzynarodowej i możliwości jakie stwarza ona uczniom.
Pani Dyrektor Żubrowska – Gil podsumowała, że program jest bardzo finansowochłonny. Duże wsparcie okazały władze poprzedniej kadencji z Wiceprezydentem
i Naczelnikiem Wydziału Edukacji na czele, za co podziękowała. Wyraziła nadzieję,
że radni obecnej kadencji również poprą swoim działaniem starania szkoły.
Najważniejsza jest teraz pierwsza matura, która odbędzie się w 2016 roku, a której
efekty będą determinowały dalsze działania i rozwój.
Radna Kamila Majewska podziękowała za podjęty trud i stwierdziła, że powstanie
oddziału międzynarodowego jest niewątpliwie ważne dla Miasta. Radna poruszyła

kwestię Zarządzenia, które
blokuje pozyskiwanie środków finansowych
na kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych.
Pani Dyrektor poinformowała, że powyższe zarządzenie weszło w życie od stycznia.
Przyznała, że postawiło ją to w niekomfortowej sytuacji, gdyż sama namawiała
nauczycieli na podjęcie dodatkowych studiów. Do tej pory było dofinansowanie
do wszelkich form, czy to były studia podyplomowe, czy licencjackie. Obecnie nie
może dofinansować nauczycielki, która nie musiała iść na dodatkowe studia, a zrobiła
to za namową pani Dyrektor.
Radna Małgorzata Zarzycka spytała, ile osób rozpoczęło naukę od września, jak liczne
są grupy i w jaki sposób odbywa się weryfikacja stopnia zaawansowania języka
angielskiego kandydata.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że znajomość języka angielskiego weryfikuje się
poprzez egzamin wstępny. Polega on na napisaniu eseju, który pozwala
na sprawdzenie słownictwa, gramatyki i stylistyki zdań. Grupy mogą liczyć
maksymalnie 10 osób. Obecnie na pierwszym roku jest 15 osób. Po pierwszej maturze
i dobrych wynikach zapewne sytuacja się rozwinie. Szkoła będzie mogła przyjąć
wówczas tylu uczniów na ile pozwolą środki finansowe ze4 wsparciem Miasta.
Radna Zarzycka spytała, ile takich szkół jest w Polsce.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że publicznych szkół jest około 23, z czego 3
zlokalizowane są w Wielkopolsce. Bardzo dużo natomiast jest tego rodzaju szkół
prywatnych w Polsce.
Radny Tadeusz Skarżyński spytał o koszty programu.
Pani Dyrektor oznajmiła, że koszty są bardzo wysokie. Za szkolenie internetowe
trwające około 6 tygodni trzeba zapłacić 3.000 zł, za wyjazdowe natomiast 5.000 zł.
Co roku należy uiszczać opłatę za członkostwo, czyli posiadanie certyfikatu oraz
posługiwanie się logo, w wysokości 50.000 zł. Za zgłoszenie uczniów do matury
należy zapłacić około 30-40 tys zł w zależności od ilości osób.
Radny Paweł Gołębiak spytał, w jaki sposób przeliczane są wyniki z matury
międzynarodowej podczas rekrutacji na studia.
Pani Żubrowska – Gil wyjaśniła, że każda uczelnia ma swój wzór do przeliczania
punktów, natomiast mimo wszystko przeliczniki są korzystniejsze po maturze
międzynarodowej.
Radny Zbigniew Włodarek podsumował, że oddziały międzynarodowe w szkołach
są wysiłkiem lokalnych samorządów i nie ma wsparcia z Ministerstwa.
Pani Dyrektor potwierdziła i dodała, ze można liczyć tylko na pieniądze z budżetu
Miasta.
Ad.5. Korespondencja.
Brak.
Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie
dziękując za dyskusję oraz obecność.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Adam Koszada

