Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 4/2020 w dniu 18 lutego 2020 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:15 zakończono o godz. 17:30
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: nie dotyczy
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1) p. Ewa Kemnitz – Dyrektor SOSW 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu.
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
6. 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 Komisji byli obecni.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Do protokołu 3/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Pani Ewa Kemnitz dyrektor jednostki omówiła i przedstawiła informację nt. funkcjonowania
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu.
Dyrektor Ośrodka przedstawił Komisji informację, która dotyczyła m.in.:
1) struktury zatrudnienia w Ośrodku wg typów szkół, z podziałem na kadrę
pedagogiczną i niepedagogiczną (administrację i obsługę), również w przeliczeniu
na etaty,
2) aktualną liczbę wychowanków z podziałem na:
a) typ szkoły: szkoła podstawowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, jak
również internat,
b) klasy w poszczególnych typach szkół,
c) stopień niepełnosprawności w poszczególnych typach szkół,
d) stopień niepełnosprawności wychowanków zamieszkałych w internacie,
e) miejsce zamieszkania,
f) orzeczenia wydane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania niepełnosprawności
wg typów szkół
3) nauczania indywidualnego uczniów,
4) wydłużonych etapów edukacyjnych w poszczególnych typach szkół,
5) liczby uczniów powtarzających klasę,
6) liczby uczniów niesklasyfikowanych,
7) udzielonych stypendiach,
8) liczby uczniów przebywających w rodzinach zastępczych,
9) liczby uczniów posiadających orzeczenia o sprzężonym stopniu niepełnosprawności
z podziałem na typy szkół,
10) organizacji pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
11) nadzoru prawnego w poszczególnych typach szkół, z podziałem na nadzór kuratora
rodzinnego i kuratora dla ucznia.
Szczegółowa informacja dyrektora Ośrodka stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie materiały na XVII sesję RPW.

Ad. 5.
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 3 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.
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O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

…………………………………..…………….

…………………………………..…………….

(Justyna Michalska)

(Michał Liske)
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