Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 3/2020 w dniu 11 lutego 2020 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 16:50
W posiedzeniu udział wzięli:
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Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osłuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak
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Nieobecni członkowie Komisji:
1) p. Piotr Kaczmarek
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1) p. Agata Łasecka – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
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. Rozeznanie potrzeb edukacyjnych tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.
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. Nieobecny był p. Piotr Kaczmarek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2.
Do protokołu 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Pani Agata Łasecka omówiła i przedstawiła rozeznanie potrzeb edukacyjnych tegorocznych
absolwentów szkół podstawowych oraz w prezentacji multimedialnej przedstawiła wyniki
ankiety badającej preferencje zawodowe uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu
powiatu wągrowieckiego. Ankieta zawierała nw. informacje:
1) liczbę uczniów klas ósmych,
2) ogólną liczba ankietowanych,
3) decyzję o wyborze szkoły,
4) czynniki wpływające na wybór szkoły,
5) rodzaj języka obcego,
6) pozyskiwanie wiedzy o szkolnictwie ponadpodstawowym,
7) wybrane kierunki kształcenia.
Ww. ankieta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
Wnioski – brak.
Oświadczenia – brak.
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

Przewodniczący Komisji

…………………………………..…………….

…………………………………..…………….

(Justyna Michalska)

(Michał Liske)
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