
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 22/2016
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 11 października 2016 r.

RADA MIEJSKA 
w Zdzieszowicach

•Pt. 2 5  -10- 2016
lloić ...................
PodPi

Obradom Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. O becni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:

1. Otwarcie i powitanie przybyłych członków komisji oraz gości.
2. Zapoznanie zebranych z tematami do omówienia na posiedzeniu komisji tj:

a) Realizacja zadań oświatowych w gminie Zdzieszowice - rok szkolny 
2015/2016.

b) Tematy w chwili obecnej nie zgłoszone.
c) Sporządzenie i podpisanie protokołu oraz zaakceptowanie terminu i tematu 

następnego posiedzenia.
III. Przebieg posiedzenia:

Ad 2 a.

Po powitaniu przybyłych na posiedzenie komisji gości i członków, Przewodniczący Komisji 
przybliżył plan spotkania komisji. Na wstępie głos zabrała Pani Joanna Paciorek Dyr. 
Referatu oświaty, która przedstawiła komisji zarys powstania skali ocen placówek 
oświatowych według skali punktowej, staninowej oraz wartości dodanej, oraz wyjaśniła w 
jaki sposób odczytywać wartości przedstawionych analiz poszczególnych szkół 
przygotowany przez referat oświaty. Na posiedzeniu wysłuchano sprawozdania dyrektorów 
placówek oświatowych gminy z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 
będące również przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Miejskiej (pkt 4 porządku obrad). 
Dyrektorzy przedstawili komisji najważniejsze osiągnięcia oświatowe w oparciu o egzamin 
sześcioklasisty i gimnazjalisty. Po wystąpieniu Dyrektorów wszystkich szkół, Pani Paciorek 
dokonała podsumowania wszystkich wyników osiągniętych przez wszystkie szkoły.

Podjęto następujące wnioski:

- Komisja wysłuchała i przyjęła do informacji sprawozdania odnośnie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Zdzieszowice, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

Program następnego posiedzenia:

• Stan obiektów oświatowych - przedszkola - wizytacja cd.

Protokołował:
Karol Kowalski



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: i2J0xoll>s.
GODZINA: 45^

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący komisji

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący komisji

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa

Protokołował/a


