
Najważniejsze uzgodnienia i wnioski z posiedzenia Rady Dyrektorów przy Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w dniu 6 kwietnia 

2017 r. 

Program spotkania 

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 ): 

I LO w Lesznie  mgr Barbara Kochanek; III LO w Lesznie mgr Konrad Kokociński; 

ZS im. Staszica we Wschowie mgr Damian Janowicz 

4. Stałe wydarzenia  promocyjne PWSZ  - mgr Bianka Krzyżosiak  (10 min ) 

5. Podsumowanie i przyjęcie wniosków i uzgodnień - J M Rektor prof. dr hab. Maciej 

Pietrzak  ( 10 min) 

                                                  Uzgodnienia 

1. dr Paweł Nitecki, przypomniał o kalendarzu imprez, który cały czas jest uaktualniany, 

dzięki temu na bieżąco jesteśmy w stanie kontrolować wszystkie wydarzenia, które mają 

miejsce na uczelni jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Cały czas chcemy aby nasze 

działania promocyjne miały charakter dwukierunkowy, aby nasza oferta dotarła do jak 

najszerszej liczby studentów i pracowników szkól ponadgimnazjalnych. 

2.Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych  przedstawili swoje prezentacje nt  narzędzi i metod 

współpracy zewnętrznej Szkół , w kolejności : I LO w Lesznie  mgr Barbara Kochanek; III 

LO w Lesznie mgr Konrad Kokociński; ZS im. Staszica we Wschowie mgr Damian Janowicz. 

3.Głos zabrała Pani dr Aleksandra Wojciechowska, która wspomniała o problemie z 

zainteresowaniem językiem niemieckim wśród młodzieży szkolnej. Pani Dyrektor uważa że 

problem pojawia się już w przedszkolu, gdzie nie ma zainteresowania ww. językiem. Robi się  

z tego poważny problem gdyż wybór drugiego języka komunikatywnego powinien być w 

szkołach obowiązkowy. Jednak młodzież nastawia się typowo na język angielski. 



4. dr Paweł Nitecki podjął dyskusję na temat zmiany nazwy Rady Dyrektorów Szkół 

Ponadgimnazjalnych na Radę Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych. Do tematu wrócimy 

na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowane jest na październik-listopad 2017r. 

5. Pan Prof. Aleksander Mikołajczak podziękował wszystkim za przybycie, za interesujące 

prezentacje, jednocześnie zachęcając do przedstawienia sylwetki swoich szkół na kolejnym 

posiedzeniu przez kolejne Szkoły. Pan Profesor podkreślił, że zakładka Rady Dyrektorów na 

uczelnianej stronie internetowej to bardzo dobry pomysł , dzięki czemu na bieżąco możemy 

śledzić wydarzenia i integracje naszych wspólnych działań promocyjnych. 

 

 

 

 

 


