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PROTOKÓŁ NR 31/2017

POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

W DNIU 19.09.2017

Obradom komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. Obecni wg. listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu
II. Program posiedzenia:

1. Komisja wyjazdowa - Wizytacja i przegląd placówek oświatowych :

a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
b) Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach

Adpkt. 1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły panią Małgorzatą 
Ambroży odnośnie funkcjonowania placówki po reformie oświaty wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła informację na temat stanu placówki do obecnego roku 
szkolnego po reformie oświaty.

Kolejne pytania Komisji dotyczyły współpracy ze Szkołą Gimnazjalną, która mieści 
się w jednym budynku.

Pani Dyrektor zaznajomiła radnych z szerokim wachlarzem zajęć specjalnych jakie 
posiada szkoła oraz przekazała obszerną informację na temat projektów jakie odbywają się 
na terenie szkoły i w jakie są zaangażowani nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Komisja została zapoznana z problemem jakim boryka się szkoła -  jednym 
z głównych problemów dotyczył braku warsztatów terapii zajęciowej.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.



Ad pkt. 2

Publiczna Szkoła Gimnazjalna w Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły panem Mirosławem 
Czemyszem odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pan Dyrektor przedstawił radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Pan Dyrektor przedstawiła informację na temat stanu placówki do obecnego roku 
szkolnego po reformie oświaty.

Kolejne pytania Komisji dotyczyły współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3, która 
mieści się w jednym budynku.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

- Boisko odkryte przy pływalni wraz z bieżniami dookoła niego wymagają pilnych wymiany 
nawierzchni tartanowej, ponieważ nawierzchnia ta odchodzi i pęcznieje. Cała powierzchnia 
przy brzegach boiska odsłania specjalnie zabezpieczone krawężniki,

- Schody prowadzące do pływalni wymagają pilnego remontu, oraz dostosowanie ich dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

Podjęto następujące wnioski:

• Podjąć działania mające na celu utworzenie i prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej na terenie miasta Zdzieszowice.

Program następnego posiedzenia:

1. Informacje o zmianach edukacyjnych na terenie Gminy po reformie oświaty.

III. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

• Zaprosić Dyrektor BAEO w Zdzieszowicach panią Joannę Paciorek
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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
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