
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki 

Nr 4/2017 w dniu 14.03.2017 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.20 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

 Andrzej Bielecki       

- Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Piotr Pałczyński            

          - Wiceprzewodniczący 

obecny 

3. Krystyna Urbańska        

- sekretarz Komisji      

obecna 

4. Jacek Bielawski  obecny 

5. Małgorzata Osuch  obecna 

6. Robert Woźniak obecny 

7. Michał Piechocki obecny 

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Michał Liske obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1.  _____________ 

2. ______________ 

3._____________   

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jarosław Berendt - dyrektor 

2.  Bogdan Smykowski - Wicedyrektor ds. organizacyjnych 

3. Agnieszka Nowak - wicedyrektor 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

1.3 Analiza i ocena realizacji zadań statutowych i stanu bazy materialnej w ZSP nr 1 w Wągrowcu. 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 

      

 

                 BRAK 

 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty. 

 

Ad 2. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

Ad.3. Analizy i oceny realizacji zadań statutowych i stanu bazy materialnej w ZSP nr 1 w Wągrowcu 

dokonali: Jarosław Berendt - Dyrektor i Bogdan Smykowski- Wicedyrektor ds. organizacyjnych.  

        Pan dyrektor omówił dotychczasowe osiągnięcia szkoły i ogólną strukturę szkoły.  Wprowadził 

członków komisji w temat struktury szkoły w najbliższych latach w związku z reorganizacją 

szkolnictwa w Polsce. Pan Bogdan Smykowski w informacji swej przedstawił obecną  sytuację stanu 

liczebnego uczniów z podziałem na typy szkół. Zapoznał komisję z przygotowywaniem szkoły do 

egzaminów maturalnych, a co za tym idzie wymogi, z jakimi szkoła musi się zmierzyć. Wymogi te 

dotyczą stanu zasobnego odpowiedniego sprzętu m.in. komputerów wyposażonych w odpowiednie 

sterowniki. W dalszej części wicedyrektor omówił bazę lokalową, która jest na odpowiednim 

poziomie jednak niektóre pomieszczenia wymagają przeprowadzenia remontu. Na taki remont czeka 

sala sportowa. W swej analizie referujący przedstawił projekty, w których uczestniczy szkoła a także 

stan i pracę kadry pedagogicznej z wszystkimi działaniami, które podejmują i realizują. W kontekście 

przedstawionych informacji członkowie komisji zdawali dyrekcji pytania związane z bieżącym 

prowadzeniem szkoły, na które otrzymali szczegółowe odpowiedzi. Przewodniczący komisji 

podziękował z przedstawione informacje,  a także za przyjęcie komisji w murach szkoły. 

 

 

 

  

 

 

  5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 

  

 

5.1. 
 

                              BRAK 

 

  

  

5.2.  Opinie  



 

 

                             BRAK 

 

5.3. Stanowiska 

                            BRAK 

                             

 

 

5.4. Wnioski 

                             BRAK                           

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

      Krystyna Urbańska                                                    Andrzej Bielecki 

 -- -----------------------------                              --------------------------------------------- 


