
 

Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki 

Nr 4/2018 w dniu 12.03.2018r. 

 

                                       Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 16.30 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1 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  nieobecny  

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Michał Liske obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 1.  Michał Piechocki 

 2. _______________ 

   

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ewelina Szulc - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Zbigniew Smoliński – wicedyrektor ds. dydaktycznych 

3. Agnieszka Nowak – wicedyrektor ds. wychowawczych 

4. Maciej Bejnarowicz – kierownik ODiDZ 

5. Teresa Pawlak – Główna Księgowa 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 1.3. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych absolwentów gimnazjów w 2018 roku - kierunki kształcenia 

1.4 Analiza i ocena realizacji zadań statutowych i stanu bazy materialnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

 

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

STANOWISK I WNIOSKÓW. 

      

                 BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Posiedzenie komisji miało miejsce w ZS nr 1 w Wągrowcu. Przewodniczący komisji przedstawił 

 porządek posiedzenia, który został przyjęty.  

 

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

 

Ad.3. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych absolwentów gimnazjów w 2018 roku oraz kierunki kształcenia 

przedstawiła pani Ewelina Szulc. Potrzeby edukacyjne zostały opracowane na podstawie wyników 

ankiet badających preferencje edukacyjne III klas gimnazjalnych w powiecie wągrowieckim w roku 

szkolnym 2017/2018 ( zał. 1 oraz zał.2). Po przedstawieniu potrzeb członkowie komisji oraz obecni na 

posiedzeniu przedstawiciele ZS nr 1 w Wągrowcu podjęli dyskusję w powyższym temacie.  Jednym z 

elementów dyskusji był wywołany przez radnego Piotra Pałczyńskiego temat zapobiegania w 

wprowadzaniu tych samych kierunków zawodów w przynajmniej dwóch szkołach. Członkowie 

Zarządu pan Robert Woźniak i Jacek Brzostowski poinformowali, iż Zarząd monitoruje i konsultuje 

z dyrektorami szkół prowadzonych przez powiat oferty kierunków by unikać w/w sytuacji. 

 

Ad.4. Analizy i oceny realizacji zadań statutowych i stanu bazy materialnej w Zespole Szkół nr 1 w 

Wągrowcu omówili obecni na posiedzeniu komisji wicedyrektorzy szkoły.  Pan Zbigniew Smoliński. 

przedstawił dane statystyczne dotyczące : liczby uczniów, których jest 1141, typy szkół(szkoła 

kształci w systemie dziennym i zaocznym) , profile nauczania, zaprezentował bazę dydaktyczną: ( 

szkoła posiada : cztery pracownie komputerowe wraz z dostępem do Internetu, trzy pracownie 

językowe z indywidualnymi stanowiskami i projektorem, bibliotekę multimedialną, pracownię 

technologii żywienia, pracownię fizjoterapii, dwie sale sportowe, halę sportową o powierzchni 800 

m2) . Omówił projekty do których szkoła przystąpiła miedzy innymi jest to „Cyfrowa Szkoła Polska”.  

Zagadnienia wychowawcze omówiła pani Agnieszka Nowak, która przedstawiła elementy pomocy 

uczniom z problemami emocjonalnymi, zdrowotnymi itp. Pomoc między innymi wyraża się poprzez 

nadzór pedagogiczny, monitorowanie w zakresie pomocy psychologicznej, organizowanie zajęć 

dydaktycznych. Wsparcie otrzymują również rodzice poprzez organizowanie prelekcji. Pan Maciej 

Bejnarowicz omówił działalność Ośrodka Doskonalenia Zawodowego. Ośrodek kształci uczniów we 

wszystkich zawodach. Przeprowadzone zostały 22 kursy z udziałem 900 kursantów. Sprawy 

finansowe omówiła pani Teresa Pawlak – gł. księgowa. Przedstawiła wydatki związane z wymianą 

wyposażenia bazy dydaktycznej, inwestycjami. W podsumowaniu informacji poinformowała, iż na 

zadania bieżące środki są wystarczające, niedostateczność ich w chwili obecnej wiąże się z 

wynagrodzeniami. 

 



 

 

 

          4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 

  

4.1 Zapytania       

 

                              BRAK 

 

 

  

4.2 Opinie  

 

                             BRAK 

 

 

4.3 Stanowiska 

                            BRAK 

 

 

                             

  4.4 Wnioski 

 

    BRAK 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

      Krystyna Urbańska                                                    Andrzej Bielecki 

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


