Najważniejsze uzgodnienia i wnioski z posiedzenia Rady
Dyrektorów przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana
Amosa Komeńskiego w Lesznie w dniu 30listopada 2017 r.

Porządek posiedzenia
30 listopada 2017 r. godz.11.00

1. Powitanie gości i otwarcie spotkania – J M Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak ( 10
min ).
2. Przypomnienie uzgodnień
z ostatniego posiedzenia Rady Dyrektorów oraz
omówienie nowych elementów współpracy z PWSZ w Lesznie – dyskusja Rady
Dyrektorów nt proponowanych projektów – dr Paweł Nitecki ( 10 min )
3. Prezentacja narzędzi i metod współpracy zewnętrznej Szkół Ponadgimnazjalnych –
Dyrektorzy Szkół ( 40 min ): mgr Arleta Adamczak - Puk Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oraz mgr Janina Piotrowiak Zespół Szkół
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie.
4. Ewolucja roli Rady Dyrektorów wg opinii zaproszonych gości - co udoskonalić w
naszych spotkaniach: dyskusja ( 15 min)
5. Wybory Prezydium Rady Dyrektorów na następną kadencję. ( 20 min)
6. Podsumowanie i przyjęcie wniosków i uzgodnień - J M Rektor prof. dr hab. Maciej
Pietrzak ( 10 min)

Uzgodnienia
1. JM Rektor po przywitaniu zebranych wnioskował o zmianę nazwy Rady Dyrektorów
Szkół Ponadgimnazjalnych na Radę Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych. Po
wspólnej dyskusji zebrani ustalili bardziej ogólną nazwę – Rada Dyrektorów Szkół – ze
względu na planowanie rozpoczęcia współpracy także ze szkołami podstawowymi.
Ponadto JM Rektor poinformował o ostatnich spotkaniach z Ministrem Nauki i
Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem oraz o wstępnych założeniach nowej
ustawy i roli uczelni zawodowych w środowisku edukacyjnym.
2. Przewodnicząca Rady Dyrektorów mgr Irena Szynkarek poinformowała zebranych, że
jest to jej ostatnia kadencja na tym stanowisku, przedstawiła także pokrótce plan
zebrania.
3. Dr Paweł Nitecki przypomniał o kalendarzu imprez, który już od pewnego czasu
funkcjonuje, jednak ze względu na różne czynniki nie był do tej pory aktualizowany
tak, jak potrzeba. Zachęcił do jego aktualizowania jako wyrazu wzajemnej współpracy
nie tylko między Uczelnią a szkołami, ale także szkołami między sobą.
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Ponadto poinformował, że prezentacje szkół, które dyrektorzy bądź ich zastępcy
prezentują regularnie na zebraniach Rady Dyrektorów, będą dostępne na stronie
PWSZ do wglądu.
Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander
Mikołajczak poinformował o zmianie formuły wstępnie planowanych debat
akademickich – zastąpił je cykl Integracji Akademickich. Poinformował również, że
kolejny wykład planowany jest na 11 stycznia a jego tematem będzie
niepełnosprawność w filmie polskim.
Mgr Janina Piotrowiak oraz mgr Monika Oleszak przedstawiły prezentacje swoich
szkół.
Podczas wspólnej dyskusji członków Rady Dyrektorów padły następujące propozycje
zacieśnienia współpracy:
- wspólne konferencje naukowe
- praktycznie formy zajęć dla uczniów szkól średnich – korzystanie z wiedzy i dorobku
nauczycieli akademickich
- zapraszanie wykładowców na tematyczne wykłady do szkół średnich
- współpraca pomiędzy dyrektorami instytutów a nauczycielami, zapraszanie
każdorazowo Dyrektorów Instytutów PWSZ na spotkania Rady Dyrektorów.
prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak podkreślił, iż Rada Dyrektorów nie powstała po
to, aby promować uczelnię ale współpracować ze szkołami z regionu tak, aby obie
strony czerpały z tego korzyści. Poinformował również o planowanym w przyszłym
roku konkursie recytatorskim wierszy antycznych, który odbędzie się w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej.
JM Rektor poprosił dyrektorów o poradę w sprawie najbliższej Przedmaturalnej
Witaminy, podczas której planowana jest wizyta prof. Jerzego Bralczyka, a także w
sprawie teczek absolwentów, co spotkało się z ogólną aprobatą zebranych.
Na koniec zebrania zaplanowano głosowanie w sprawie wyboru nowego prezydium.
Wszyscy członkowie Rady, za aprobatą JM Rektora zdecydowali, że będzie to
głosowanie jawne przez podniesienie ręki, a do prezydium jednogłośnie wybrani
zostali:

Przewodniczący: mgr Maciej Marcinkowski (Zespól Szkół Zawodowych w Gostyniu)
Zastępca: mgr inż. Ewa Gano (Zespół Szkół w Górze)
Sekretarz: mgr Konrad Kokociński (III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie)

