Warszawa, dnia … .01.2016 r.
Stanisław Rabczuk
Reprezentant podmiotów wnoszących petycje
ul. Bagno 7/211
00-112 Warszawa
tel. 731-959-256
Rada Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

PETYCJA
(na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz.U. 2014 poz. 1195)

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły
w Łomiankach - uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu Warszawskiego - Zachodniego

Szanowni Państwo Radni,
Podjęta przez Radę Powiatu Warszawskiego – Zachodniego 19 listopada 2015 roku
uchwała w sprawie likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w
Łomiankach w opinii podmiotów wnoszących niniejszą petycję – mieszkańców Gminy
Łomianki i gmin ościennych, uczniów, absolwentów, nauczycieli, posłów oraz senatorów –
spowoduje nieodwracalne, negatywne konsekwencje dla społeczności lokalnej.
Wnosimy do Rady Powiatu o uchylenie przedmiotowej uchwały, zachowanie
placówki, a także podjęcie dyskusji na temat przyszłości Liceum, w której stronami będą
wszyscy zainteresowani - przedstawiciele Powiatu Warszawskiego - Zachodniego, Gminy
Łomianki, PLO im. Karola Wojtyły, a także reprezentanci sygnatariuszy niniejszej petycji –
społeczności lokalnej.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż dotychczas nie doszło do przynajmniej trójstronnego
spotkania pomiędzy Gminą i Powiatem, a Liceum w sprawie sytuacji szkoły i planów co do
jej przyszłości. Niezrozumiały jest fakt, iż dotychczas nie podjęto żadnych konsultacji
społecznych z mieszkańcami Łomianek, zwłaszcza,

że 80% uczniów Liceum to osoby

pochodzące z terenu gminy. Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli Powiatu z
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nauczycielami bądź rodzicami uczniów uczęszczających do placówki nie wyczerpują potrzeb
dyskusji nad podjęciem tak ważnej decyzji. Konieczne są też konsultacje z innymi osobami
zainteresowanymi – przyszłymi kandydatami do Liceum i ich opiekunami.
Przeprowadzone dotychczas działania dotyczące placówki były niewłaściwe. Podjęta
w marcu 2015 roku uchwała intencyjna w sprawie przekazania Liceum Gminie Łomianki, a
także stanowczy sprzeciw organów Gminy oraz związany z tym szum medialny niewątpliwie
wpłynęły negatywnie na wizerunek placówki, co spowodowało mniejsze zainteresowanie
szkołą, ze względu na uzasadnione podejrzenia wśród kandydatów, iż nie będą oni mogli
ukończyć tego Liceum, ponieważ zostanie ono zamknięte. Tym samym, zamiast działać na
rzecz wzbogacenia oferty szkoły i zachęcania uczniów do zapisów, wywołano skutek
odwrotny - tendencję do zmniejszającego się naboru.( tak krytykowaną przez Powiat) Należy
podkreślić, że uchwałę intencyjną podjęto pomimo tego, iż już wcześniej dobrze znano
nastawienie Rady Miejskiej w Łomiankach do przekazania Liceum Gminie.
Jako społeczność lokalna z oburzeniem przyjmujemy zaledwie jednostronicowe
uzasadnienie uchwały w sprawie likwidacji Liceum.1 W przypadku podjęcia tak istotnej
decyzji należy ją wyczerpująco uzasadnić – prawodawca w tym przypadku w ogóle nie podjął
oceny skutków likwidacji Liceum, a swoją lakoniczną wypowiedź oparł wyłącznie na
czynniku finansowym oraz zwrotach ogólnych takich jak „dobre praktyki samorządów
gminnych”, nie mających żadnego odniesienia. W przypadku użycia tego typu zwrotów
należy przywołać badania lub fakty odnoszące się do poruszanych tematów – nie uczyniono
tego, co sprawia iż cała wypowiedź jest bezwartościowa. W opinii sygnatariuszy niniejszej
petycji zignorowano obowiązek wyczerpującego uzasadnienia uchwały, wynikający z zasad
demokratycznego państwa prawnego, zawartego w art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
– związania organów administracji publicznej prawem, które rodzi obowiązek uzasadniania
każdego rozstrzygnięcia organu publicznego. Nie zachowano należnego obiektywizmu.
Uzasadnienie do uchwały nie zostało napisane w taki sposób, aby przedstawić radnym
powiatowym pełen obraz sytuacji liceum. Redakcja tekstu sprawia wrażenie jednostronnego,
negatywnego, nastawienia do Liceum, to jest mającego na celu przedstawienie placówki w
jak najgorszym świetle. W pełni pominięto sukcesy edukacyjne uczniów – najwyższą, 100%
zdawalność matur, uczestnictwo oraz osiągnięcia w konkursach organizowanych m.in. przez
Uniwersytet Warszawski. Żadna strona dotychczas nie wspomniała o niewątpliwych

1

http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2015/02/4432_projekt.pdf
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sukcesach absolwentów w dalszej edukacji– uczęszczają oni na takie kierunki jak prawo,
stosunki międzynarodowe, medycyna. Przedstawiając obiektywny obraz należy podkreślić, iż
wszyscy abiturienci, niezależnie od wyboru drogi życiowej, reprezentują wysoką kulturę
osobistą, są ludźmi wartościowymi i z przyjemnością wspominają lata nauki w naszym
liceum.
Z uwagi na położenie, w uzasadnieniu uchwały, nacisku na czynnik finansowy
pragniemy zauważyć, iż od momentu przeniesienia szkoły do nowego budynku( centrum
ICDS) ani władze Powiatu,

bądź Gminy nie podjęły rozmów na temat racjonalizacji

wydatków związanych z lokalem placówki. Niewątpliwie niekorzystna jest sytuacja, w której
szkoła nie posiada własnego budynku, tak więc uzależniona jest od dobrych lub złych relacji
pomiędzy Powiatem a Gminą. Wzrastające koszty utrzymania, wynoszące obecnie 12.687 zł
na ucznia są efektem niegospodarności Powiatu, który nie wystosował do Gminy prośby o
zmniejszenie kosztów wynajmu. Należy podkreślić, iż opłaty zostały wprowadzone dopiero w
2008 roku, podczas gdy Liceum mieści się w budynku przy ulicy Staszica 2 od 2003 roku. Do
momentu złożenia pisma nie przeprowadzono także żadnych znaczących decyzji, mających
na celu zwiększenie konkurencyjności Liceum na „rynku” oświatowym. Argumentowanie
zamknięcia Liceum złym stanem placówki jest obciążające dla samego Powiatu, ponieważ
wskazuje, iż na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania szkoły organy powiatowe nie były
w stanie zapewnić wsparcia dla dobrego rozwoju.
Dawne ustalenia towarzyszące utworzeniu liceum, mianowicie przekonanie, iż
placówka znajdzie się w przyszłości pod zarządem gminy, są bezprzedmiotowe i nie powinno
się do nich odwoływać

– zarówno w Gminie, jak i Powiecie nastąpiły zmiany na

stanowiskach kierowniczych, co się z tym wiąże, także zmiany w wizji rozwoju oświaty i
zarządzania. Nie jest to powód do zamknięcia Liceum, które ma ogromną wartość dla lokalnej
społeczności.
Nawiązując do porównania kosztów utrzymania liceum z innymi placówkami na
terenie powiatu, wnioskodawcy niniejszej petycji przeprowadzili analizę wskaźników
edukacyjnych, pozwalających na porównanie szkół w bardziej racjonalnych kategoriach niż
wyłącznie finansowych. Podkreślamy, iż finansowanie szkół także stanowi inwestycję, tyle że
inną niż budowa chociażby ronda. Rezultat edukacji rozłożony jest w czasie i powoduje
długofalowe korzyści dla całego społeczeństwa. Infrastruktura, na którą obecnie kładzie się
największy nacisk, nie powinna wpływać negatywnie na edukację – vide uchwały budżetowe
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powiatu, corocznie zmniejszające finansowanie oświaty. W przedstawionym uzasadnieniu do
uchwały o zamknięciu Liceum przywołana jest kwota 1.497.854 zł – składająca się na
finansowanie szkoły przez Powiat w okresie od 2008 roku do 2015 roku. Może się ona
wydawać wysoką, jednakże stanowi ona równowartość kosztów towarzyszących budowie
jednej inwestycji drogowej. Jako mieszkańcy apelujemy o to, by znaleźć równowagę
pomiędzy tymi wydatkami – preferujemy finansowanie Liceum przez 17 lat, w miejsce
powstania jednego nowego ronda.
Nawiązując

do

poruszonego

tematu

wskaźników

edukacyjnych

pragniemy

przedstawić dane Edukacyjnej Wartości Dodanej (dalej: EWD), przedstawiającej wyniki
edukacyjne uczniów PLO im. Karola Wojtyły i innych placówek finansowanych przez
Powiat.

Należy pamiętać, że wskaźniki EWD mają charakter względny i nie informują o
bezwzględnych postępach w nauce. Służą do porównywania szkół. W skali kraju
wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wskaźnik EWD dla liceum
ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego
absolwenci w porównaniu do uczniów o analogicznych wynikach na egzaminie
gimnazjalnym. Podobnie wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie/niskie
wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce
przy statystycznej kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym. Wartość dodatnia
EWD wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, wartość
ujemna – na niższą niż przeciętna efektywność.
T. Żółtak, A. Rape: Maturalne wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej, Instytut Badań Edukacyjnych,
http://ewd.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/broszura-2.pdf [dostęp 04.01.2015]
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Wykres 1 - EWD i wyniki matur za okres 2013-2015 w szkołach na terenie Powiatu. Wskaźnik humanistyczny:
WOS, historia, j. polski

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach uzyskują z
przedmiotów humanistycznych najlepsze wyniki maturalne spośród wszystkich liceów na
terenie powiatu. Pomimo, iż uczniowie nie reprezentują progresu, jeżeli chodzi o EWD,
to nadal pozostają powyżej średniej powiatowej – zarówno we wskaźnikach EWD, jak i
wynikach maturalnych. PLO im. Karola Wojtyły ponadto znajduje się w średniej, gdzie
znajduje się jedynie 50% polskich szkół.
Wskaźnik humanistyczny opiera się na wynikach trzech egzaminów maturalnych:
języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie (WOS). W latach 2013-2015
funkcjonowały klasy z rozszerzeniem humanistycznym – rozszerzone przedmioty: język
angielski, historia, wiedza o społeczeństwie. Nauczyciel prowadzący wymienione zajęcia
organizował konferencje, debaty pomiędzy szkołami mające dodatkowo rozszerzyć wiedzę.
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Wykres 2 - EWD i wyniki matur za okres 2013-2015 w szkołach na terenie Powiatu. Wskaźnik matematyczny.

Wskaźnik EWD dla Liceum w Łomiankach w zakresie matematyki (wykres nr 2) jest
znacząco wyższy w porównaniu do innych liceów – szczególną uwagę należy zwrócić na II
PLO w Błoniu, na które powołuje się prawodawca w uzasadnieniu uchwały: „Koszty
kształcenia w Liceum wzrosły (…) i są 2 razy wyższe od kosztów kształcenia w LO w
Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu”. Autorzy niniejszej petycji pragną zwrócić uwagę, iż
argumenty finansowe są nieprawidłowe, gdyż warto płacić nawet dwukrotnie więcej w
przypadku, gdy uzyskiwane wyniki edukacyjne są kilkukrotnie wyższe – co nie stoi w
sprzeczności do wyżej podniesionego argumentu racjonalizacji kosztów.
Uczniowie PLO im. Karola Wojtyły w zakresie matematyki poczynili bardzo znaczące
postępy w stosunku do ich pierwotnej wiedzy, znajdują się wysoko ponad średnią powiatową,
a nawet średnią krajową, w zakresie EWD ich wyniki należą do bardzo wysokich.
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Wykres 3 - EWD i wyniki matur za okres 2013-2015 w szkołach na terenie Powiatu. Wskaźnik - język polski.

PLO im. Karola Wojtyły znajduje się w średniej powiatowej uzyskiwanych wyników
EWD i matur w zakresie języka polskiego (wykres nr 3). W celu uzupełnienia powyżej
przedstawionych danych należy dodać, że aż czterech maturzystów (co stanowiło ponad
połowę zdających) w 2015 roku zdobyło na egzaminie rozszerzonym z języka polskiego
powyżej 90%.
Lekcje języka polskiego były dla uczniów nie tylko nauką poszczególnych epok i
autorów, lecz także cenną lekcją patriotyzmu. Wybitne osiągnięcia uczniów w 2015 roku były
wynikiem świetnej ich współpracy z niebywale doświadczoną i skuteczną nauczycielką
języka polskiego (nieobecną w roku szkolnym 2013/2014), która niestety została w nowym
roku szkolnym (2015/2016) zwolniona.
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Wykres 4 - EWD i wyniki matur za okres 2013-2015 w szkołach na terenie Powiatu.
Wskaźnik matematyczno - przyrodniczy.

W skład przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wchodzą matematyka, biologia,
chemia, fizyka, geografia, informatyka. Wyniki PLO im. Karola Wojtyły jednoznacznie
wskazują, iż znajduje się ono znacząco ponad średnią powiatową, ponownie mocno
kontrastując z II Liceum w Błoniu. Zasługuje na zwrócenie uwagi wskaźnik EWD, najwyższy
spośród wszystkich liceów w powiecie.
Podsumowując wyniki obiektywnych wskaźników EWD i matury, Liceum w
Łomiankach jest najcenniejszą pod względem wartości edukacyjnej placówką na terenie
powiatu. Znacząco widoczny jest wyższy poziom wyników z przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych. W sferze przedmiotów humanistycznych wyżej przywołane dane opisują
Liceum w Łomiankach na poziomie lekko przewyższającym średnią powiatową.
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Ponownie pragniemy zaapelować, aby przy ocenie racjonalności istnienia Liceum brać
pod uwagę nie tylko czynniki finansowe, lecz także edukacyjne – stanowiące główny sens
istnienia szkoły.
Rada Powiatu jest jedynym organem, który może podjąć decyzję w przedmiotowej
sprawie, dlatego też zwracamy się z prośbą, w świetle przywołanych danych, o zrewidowanie
poglądu na Liceum w Łomiankach oraz wnosimy jak we wstępie.
W załączniku przedstawiamy listę …….. osób, które przyłączają się do poniższej
petycji. Reprezentantem podmiotów został wyznaczony absolwent Publicznego Liceum im.
Karola Wojtyły w Łomiankach – Stanisław Rabczuk.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy o petycjach z dnia 5 września 2014
r. (Dz.U. 2014 poz. 1195), wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych reprezentanta
podmiotu występującego z niniejszą petycją.

Załącznik: Lista osób wnoszących petycje, wraz z oznaczeniem miejsca zamieszkania,
imienia i nazwiska oraz podpisów pozostałych podmiotów.

Kopie:
1. Rada Miejska Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
2. Dyrektor PLO im. Karola Wojtyły w Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
3. Wojewoda Mazowiecki
4. Kuratorium
5. Ministerstwo Oświaty
6. Ad acta
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Załącznik
do
petycji
w
im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Lp.

Imię i nazwisko

sprawie

likwidacji

Publicznego

Liceum

Adres zamieszkania

Ogólnokształcącego

Podpis
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