Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 5/2020 w dniu 11 marca 2020 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14:00 zakończono o godz. 15:30
W posiedzeniu udział wzięli:
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Nieobecni członkowie Komisji:
1) p. Piotr Kaczmarek
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1) p. Katarzyna Dereżyńska – Dyrektor PPP 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. Analiza i ocena stanu bazy materialnej i realizacji zadań przez PPP w Wągrowcu,
w tym przyjęcie informacji dot. koncepcji programu wsparcia jakości pracy szkół
i przedszkoli koordynowanego przez PPP w Wągrowcu.
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 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 Katarzyna Dereżyńska dyrektor jednostki przedstawiła w formie multimedialnej
stan bazy materialnej i realizację zadań przez PPP w Wągrowcu, w tym informację
dot. koncepcji programu wsparcia jakości pracy szkół i przedszkoli koordynowanego
przez PPP w Wągrowcu.
Komisji otrzymała informację, która dotyczyła m.in.:
1) organizacji i funkcjonowania Poradni na obszarze Powiatu Wągrowieckiego,
2) bazy Poradni, w tym przeprowadzone w 2019 r. remonty pomieszczeń,
3) standardów Poradni,
4) struktury zatrudnienia w Poradni – na dzień 31.12.2019 r.
5) realizacji celów i zadań Poradni tj.:
 diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej,
 realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola i szkoły,
 organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w
zakresie
realizacji
zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych,
6) z procedurą zgłoszeń dziecka i ucznia do Poradni celem objęcia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną w nw. trzech obszarach:
 potrzeby szkolne: edukacyjne, wychowawcze,
 zaburzenia rozwojowe, problemy adaptacyjne,
 wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7) z rodzajami udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i formami pomocy
bezpośredniej oraz z pracą i funkcjonowaniem Zespołów Orzekających, powołanych
przy Poradni, które wydają:
a) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
b) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
e) orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego.
W roku 2019 odbyło się 50 posiedzeń Zespołów Orzekających. Łącznie wydano
272 orzeczenia, w tym 204 o potrzebie kształcenia specjalnego i 68 o potrzebie
indywidualnego nauczania.
8) wsparciem nauczycieli i dyrektorów organizowanego przez Poradnię. W 2019 r.
zorganizowano m.in. konferencje nt.:
 „Podstawy seksualności dzieci i młodzieży – najczęstsze wyzwania w pracy
pedagoga”– konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
 System profilaktyki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów
ze specjalnymi zaburzeniami w uczeniu się” (dyslekcja, dysortografia, dysgrafia)
– konferencja dla nauczycieli klas I – IV,
 „Czym skorupka za młodu nasiąknie” – konferencja dot. stylu życia i jego
wpływu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, uczestniczyli nauczyciele
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 „W co grają ludzie?”. Jak radzić sobie w kontakcie z trudnym rodzicem?
 „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej” pod hasłem:
„Dzieci milczą i cierpią. Mutyzm może mieć różne twarze”– konferencja
dla dyrektorów i nauczycieli.
Szczegółowa informacja dyrektora Poradni stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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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 3 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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