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Protokół posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 1/2023 w dniu 10 stycznia 2023 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:45 zakończono o godz. 16:45 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Liske Michał  Przewodniczący Komisji obecny 

2. Krystyna Urbańska  Wiceprzewodniczący Komisji  obecna 

3. Justyna Michalska  Sekretarz obecna 

4. Piotr Kaczmarek  Członek obecny 

5. Małgorzata Osłuch  Członek nieobecna 

6. Michał Piechocki Członek nieobecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji:  

1. p. Małgorzata Osłuch 

2. p. Michał Piechocki. 

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:  

1. p. Maciej Patelski – dyrektor I LO w Wągrowcu  

 

 

 Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

3. Stopień realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych realizowanych 

przez I LO w Wągrowcu. Analiza i ocena stanu bazy materialnej.  

4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Nieobecni członkowie: p. Małgorzata Osłuch 

oraz p. Michał Piechocki. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 18/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  
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Ad. 3.     

Pan Maciej Patelski – dyrektor I LO w Wągrowcu przedstawił w formie prezentacji 

multimedialnej realizację zadań edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych 

realizowanych przez I LO w Wągrowcu.  

Komisja otrzymała nw. informacje, które dotyczyły m.in.:  

➢ danych za ubiegły rok szkolny (liczba uczniów, liczba oddziałów) 

➢ danych za bieżący rok szkolny (liczba uczniów, liczba oddziałów) 

➢ średnich ocen końcoworocznych uczniów 

➢ udzielonych stypendiów (szkolne, starosty, Prezesa RM), z podziałem na semestry              

i liczbę uczniów  

➢ egzaminu dojrzałości – matury 

➢ struktury zatrudnienia pracowników pedagogicznych (nauczycieli)                                           

i niepedagogicznych (administracja i obsługa)   

➢ doskonalenia zawodowego nauczycieli 

➢ osiągnięć szkoły w ubiegłym roku szkolnym  

➢ działań podejmowanych przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów                         

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc pp  

➢ realizacji funkcji wychowawczej i społecznej 

➢ realizowanych projektów unijnych. 

 

Ponadto dyrektor przedstawił informacje dot. bazy lokalowej i przeprowadzonych remontach.  

 Członkowie komisji dokonali podczas wizji lokalnej analizy i oceny stanu bazy materialnej.  

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 4.     

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

Przewodniczący odczytał pismo Starosty Wągrowieckiego nr OR.BR.0023.1.2023                          

z dnia 09.01.2023 r. w sprawie wskazania kandydatów do prac komisji kontroli ZOZ                      

w Wągrowcu.  

Komisja do prac w ww. komisji wskazała p. Krystynę Urbańską i p. Justynę Michalską.  

 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

Niniejszy protokół zawiera 2 (dwie) strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza 

Komisji. 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 

 
Protokolant 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

Przewodniczący Komisji 

 

 

 
…………………………………..……………. 

(Michał Liske) 
 


