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posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 4 października 2016 r.

Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

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

1. Stan obiektów oświatowych - przedszkola.
a) Oddział przedszkolny w Januszkowicach
b) Oddział przedszkolny w Krępnej
c) PPwŹyrowej

2. Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

Ad 1 a.

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły oddziału 
przedszkolnego, panią Marią Knop odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją 
obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną infomiację odnośnie stanu technicznego 
budynku, liczbą etatów w każdym oddziale i dzieci uczęszczających do przedszkola, z ofertą 
edukacyjną placówki.

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 dzieci. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

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

- Zamontowanie piłko chwytów na terenie boiska,
- Konserwacja dachu - papy termozgrzewalnej,
- Remont elewacji - Odchodząca miejscami,
- Wymiana naświetlenia antresoli,
- Remont ogrodzenia boiska,
- Zamontowanie zewnętrznej drabinki na dach,



Ad lb .
Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z wicedyrektorem oddziału przedszkolnego, 

odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.
Pani wicedyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie stanu 

technicznego budynku, liczbą etatów w każdym oddziale i dzieci uczęszczających do 
przedszkola, z ofertą edukacyjną placówki.

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 dzieci. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. wicedyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:
- Montaż barierek przed wejściem na teren placówki zabezpieczających przed wybiegnięciem 
na ulicę
-Remont schodów wejściowych 
-Wymiana linoleum w jadalni
- Usunięcie asfaltu na boisku przed szkołą oraz wymiana na nową bezpieczną nawierzchnię
- Rewitalizacja placu zabaw

Ad 1 c.
Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem PP Nr 3, panią Anna Wiktor 
odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie stanu technicznego 
budynku, liczbą etatów w każdym oddziale i dzieci uczęszczających do przedszkola, z ofertą 
edukacyjną placówki.

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 dzieci. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:
- Zakup leżaków dla dzieci
- Osuszenie fundamentów oraz wykonanie drenażu dookoła budynku
- Wymiana przęseł betonowych dookoła placówki (obecne z się kładzie i zagraża 
bezpieczeństwu) montaż nowego ogrodzenia nyloforowego.
Program następnego posiedzenia:

• Informacje o realizacji zadań oświatowych w Gminie Zdzieszowice

III. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
• Sprawozdanie o realizacji zadań oświatowych w Gminie Zdzieszowice
• Wyniki sprawdzianu i egzaminów
• Zaprosić Dyrektor BAEO
• Zaprosić Dyrektorów placówek oświatowych z Gminy Zdzieszowice

Protokołował:

Karol Kowalski



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: /IJ./O.ZOlbS'
GODZINA: A s '*

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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