Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 4/2019 w dniu 12 marca 2019 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:35 zakończono o godz. 17:00
W posiedzeniu udział wzięli:
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Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osłuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

podpis
3

obecny
obecna
obecna
obecny
obecna
obecny
obecny
obecny

Nieobecni członkowie Komisji – nie dotyczy.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1) Beata Dobrochowska – Byczyńska – Dyrektor ZS Nr 2 w Wągrowcu
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Stwierdzenie guorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Funkcjonowanie i baza lokalowa Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu.
Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/2020.
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. Wszyscy członkowie
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

byli

obecni.

Ad. 2.
Do protokołu 3/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
Ad. 3.
Beata Dobrochowska – Byczyńska Dyrektor ZS Nr 2 w Wągrowcu przedstawiła i zapoznała
zebranych szczegółowo z funkcjonowaniem i bazą lokalową szkoły.
Jak również Pani Dyrektor przedstawiła przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego
2019/2020.
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Członkowie komisji zostali zapoznani m.in. z:
1. wykazem przeprowadzonych zadań remontowych w 2018 r.,
2. wykazem przeprowadzonych zadań inwestycyjnych w 2018 r.,
3. udziałem szkoły w różnych projektach w 2018 r.
ponadto Pani Dyrektor przedstawiła planowane działania remontowe, które chciałaby
zrealizować oraz bieżące potrzeby szkoły.
Członkowie Komisji zostali zapoznani z planowaną organizacją szkoły na nowy rok
szkolny 2019/2020 – planowany nabór uczniów: 5 oddziałów dot. klas gimnazjalnych
i 6 oddziałów po szkole podstawowej – obecnie 16 oddziałów.
Realnie po naborze ok. 20 oddziałów na 29 sal i pracowni. Pani Dyrektor poinformowała, że
w nowym roku szkolnym zajęcia będą odbywa się do godz. 15:00.
Informacja Dyrektora ZS nr 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 4.
Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji,
dziękując wszystkim za przybycie.
Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.
O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.

Protokolant
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(Justyna Michalska)

(Michał Liske)
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