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Szanowni Panowie,
odpowiadając na skierowaną do mnie petycję dotycząca reorganizacji Zespołu Szkół
Powiatowych w Żarnowie, uprzejmie informuję, że podtrzymuje stanowisko Zarządu Powiatu,
które jest przedstawione w projektach uchwał. Jest to decyzja przemyślana i dająca szansę
obu szkołom na rozwój, nie na likwidację.
Uzasadnienie do tego stanowiska zawarte jest

w załączniku Nr 1 i załączniku nr 2 do

niniejszego pisma.
W załączeniu:
1. Oświadczenie Starosty Opoczyńskiego
2. Zjednoczenie sił szkół zawodowych w Żarnowie i w Mroczkowie Gościnnym.

W oryginale podpisał:
STAROSTA
Marcin Baranowski

OŚWIADCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO
Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami i rozpowszechnianymi nieprawdziwymi
informacjami dotyczącymi Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie uprzejmie informuję
i wyjaśniam:
1. Działania Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Opoczyńskiego mają na celu
przekształcenie i reorganizację Placówki, a nie jej likwidację.
2. Reorganizacja ta polega na tym, że szkoły istniejące w Zespole Szkół Powiatowych
w Żarnowie razem ze szkołami w Mroczkowie Gościnnym utworzą wspólnie
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
3. Szkoły w Żarnowie i szkoły w Mroczkowie, w ramach Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą miały wspólną bazę dydaktyczną
w postaci nowoczesnych warsztatów szkolnych oraz zwiększy się ilość kierunków
kształcenia zawodowego.
4. Kształcenie młodzieży, jak i dorosłych będzie odbywało się zarówno w Żarnowie jak
i w Mroczkowie Gościnnym, w szkołach, które dotychczas istniały.
5. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego nigdy nie podejmował działań w kierunku likwidacji
żadnej ze szkół dla której jest Organem Prowadzącym i docenia istnienie szkoły
w Żarnowie, inwestuje i działa na rzecz jej rozwoju.
Ubolewam, że postronne osoby wprowadzają niepokoje społeczne rozpowszechniając
niepełne informacje i do tego niejako przypisują sobie zasługi Powiatu – jako Organu
Prowadzącego odnośnie działań na rzecz rozwoju i osiąganych sukcesów Zespołu Szkół
Powiatowych w Żarnowie, w tym realizację projektów unijnych, np. wyjazd do Grecji w ramach
programu Erasmus, jak również inwestycje w rozwój infrastruktury. Starosta Opoczyński, przy
ścisłej współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Wojewodą Łódzkim, utworzył
nowe linie komunikacyjne i dofinansowuje kursy autobusowe ułatwiając tym samym dojazd do
szkoły w Żarnowie. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy
Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz dyrektorzy placówek w Żarnowie i w
Mroczkowie Gościnnym są jednomyślny odnośnie takiego przekształcenia, a Radni Rady
Powiatu Opoczyńskiego, na komisjach przedsesyjnych pozytywnie zaopiniowali projekty
uchwał odnośnie ww. reorganizacji, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Z poważaniem
Starosta Opoczyński Marcin Baranowski

Zjednoczenie sił szkół zawodowych w Żarnowie i Mroczkowie Gościnnym
Na najbliższej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego w dniu 30 czerwca 2021 r. planowane jest
podjęcie uchwał, które wzmocnią kształcenie zawodowe w Żarnowie i w Mroczkowie Gościnnym.
Baza szkół w Żarnowie zostanie wzmocniona zapleczem dydaktycznym Powiatowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym (posiadającym jedne
z najnowocześniejszych w regionie warsztaty do praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej
i budowlanej) a baza Centrum zostanie wzmocniona zapleczem dydaktycznym w Żarnowie
(posiadającym warsztaty do praktycznej nauki zawodu: cukiernik, kucharz, fryzjer).
Kształcenie młodzieży i dorosłych będzie odbywało się zarówno w Żarnowie jak i w Mroczkowie
Gościnnym, w szkołach, które dotychczas funkcjonowały.
Konieczność zjednoczenia szkół w Żarnowie i w Mroczkowie Gościnnym w Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wynika ze zbyt małej liczby uczniów szkół dla młodzieży
kształcących się głównie w Żarnowie ale i w Mroczkowie Gościnnym.
Od 8 lat nie udało się utworzyć pierwszej klasy Technikum w Żarnowie, a ostania utworzona w roku
szkolnym 2012/2013 liczyła 18 uczniów. Od początku istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Żarnowie
( od 2010 roku), nigdy nie udało się utworzyć nawet jednej klasy.
Klasy Branżowej Szkoły I stopnia w Żarnowie liczące 11,12,13 lub 14 uczniów i średnio co 2 lata około
18/19 uczniów, kształcące w kilku zawodach są odstępstwem od przyjętej przez organ prowadzący
normy. Decyzja o zjednoczeniu sił szkół w Żarnowie i w Mroczkowie poprzez rozszerzenie oferty
edukacyjnej o nowe zawody w szkołach w Żarnowie i nowe zawody w szkołach w Mroczkowie
Gościnnym, ma na celu wzrost liczby uczniów wybierających te szkoły.
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego mając na uwadze dobro uczniów, oraz w trosce o kadrę
pedagogiczną i niepedagogiczną podejmuje działania, których celem jest rozwój szkolnictwa
zawodowego w powiecie opoczyńskim. Kolejne decyzje o inwestycjach dotyczą m.in szkół
w Mroczkowie Gościnnym i w Żarnowie. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego dokonał zakupu działki
w Żarnowie celem wybudowania wielofunkcyjnego boiska sportowego. Powiat Opoczyński przy ścisłej
współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i Wojewodą Łódzkim jako jeden z pierwszych
w województwie utworzył nowe linie komunikacyjne i dofinansowuje kursy autobusowe, tak aby
młodzież miała jak najlepsze połączenia do szkół, w tym do szkół w Żarnowie również z powiatów
ościennych.
Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzmocnienie i rozwój szkół, w tym przypadku mają
na celu, przede wszystkim uniknięcie w przyszłości konieczności podjęcia decyzji o likwidacji małych
szkół zlokalizowanych w małych wiejskich ośrodkach. Zdaniem Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, te
szkoły są bardzo potrzebne zwłaszcza dla uczniów wymagających wsparcia. Zarząd nie chciałby żeby
brak działań spowodował konieczność likwidacji takich szkół jak szkoły w Żarnowie.
Decyzja o zjednoczeniu sił jest szansą na rozwój szkół zlokalizowanych w Żarnowie
i w Mroczkowie Gościnnym poprzez rozszerzenie ich oferty kształcenia zawodowego i wykorzystanie
bazy dydaktycznej w obu lokalizacjach. Dzięki tej decyzji również w szkole w Żarnowie będzie można
zdobyć uprawniania np. rolnika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego nigdy nie podejmował kroków zmierzających do likwidacji
którejkolwiek ze szkół. Zainwestował w rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w Żarnowie kilkaset
tysięcy złotych. Sfinansował remonty i doposażenie bazy edukacyjnej.
Radni Powiatu Opoczyńskiego po przedstawieniu na komisjach szczegółów i argumentów tej
propozycji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał przy jednym głosie wstrzymującym się .
Powiat Opoczyński jako organ prowadzący szkoły średnie przykłada wiele uwagi do rozwoju
szkolnictwa zawodowego a włączenie szkół w Żarnowie do Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego daje wiele możliwości pozyskania środków na inwestycje i rozwój m.in.
szkół w Żarnowie.
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