Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/221/16
z dnia 20 grudnia 2016 roku

PlAN PRACYKOMISJI OŚWIAlY, KUL1URY I SPORTU NA 2017 ROK

I. W zakresie budżetu:
1) Rozpatrzenie
i wydatków
2)

projektu

budżetu gminy na rok 2017 w zakresie planowanych

nakładów

na oświatę, kulturę i sport.

Rozpatrzenie

i zaopiniowanie

sprawozdania

z wykonania

i za I półrocze 2017 r. zgodnie z kompetencją

komisji.

3) Informacja

szkół, przedszkoli,

dotycząca realizacji

budżetu

budżetu

kultury

za rok

i sportu

2016

oraz jego

wykonanie za I półrocze 2017 r.
4) Złożenie wniosków

do projektu

budżetu na rok 2018 zgodnie z obowiązującą

procedurą

uchwalania budżetu Gminy Kwidzyn.
II. W zakresie oświaty:
1)

Analiza

informacji

dotyczących:

sieci

placówek

oświatowych,

dowozu

uczniów

do szkół oraz kosztów utrzymania 1 ucznia w placówce oświatowej.
2) Analiza organizacji zajęć dodatkowych

prowadzonych

w ramach realizacji projektu unijnego "Kompetentni

= Gotowi

3) Analiza w zakresie udziału uczniów w konkursach
i wojewódzkim

na lepszą przyszłość".

na szczeblu gminnym,

powiatowym

oraz wyników egzaminu zewnętrznego w klasie trzeciej gimnazjum.

4) Zadbanie o właściwe przygotowanie
obowiązującymi
podstawowych

sieci szkół zgodnie ze zmianami w systemie oświaty

od roku szkolnego 2017/2018.

5) Wydanie opinii do propozycji
5) Wydanie

w szkołach i ich efekty. Postępy

dotyczącej przyznania nagrody Wójta absolwentom

i gimnazjów za wybitne osiągnięcia i godne reprezentowanie
opinii

nt. proponowanej

wysokości

kwoty

nagród

Wójta

i nauczycieli szkół oraz przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

szkół

Gminy.
dla dyrektorów

Praca nad poprawkami

i zmianami w regulaminach przyznawania tychże nagród.
6)

Informacja

dotycząca

działalności

Ośrodka

Edukacji

Ekologicznej

Zielona

Szkoła

w Brachlewie za rok szkolny 2016/2017.
7) Przyjęcie informacji

o stanie realizacji zadań oświatowych

szkół i przedszkoli publicznych

i niepublicznych.
III. W zakresie kultury:
1) Zaopiniowanie

2017 organizowanych
2) Informacja

kalendarza

proponowanego
przez Gminny

z działalności

Gminnego

w roku 2016 - opinia i stanowisko

Ośrodek

imprez

Kultury i Bibliotekę

Ośrodka

komisji.

kulturalnych

Kultury

i Gminnej

i festynów

na rok

Publiczną.
Biblioteki

Publicznej

IV. W zakresie kultury fizycznej i sportu:
1) Zaopiniowanie

kalendarza

imprez

sportowych

na

rok

2017

organizowanych

w gminie.
2) Informacja

dotycząca

działalności

gminy w roku 2016 - stanowisko
3) Opiniowanie

rocznego

4) Opiniowanie

podejmowanych

w zakresie

kultury

fizycznej

i sportu

na terenie

komisji.

programu

współpracy

z organizacjami

działań na rzecz rozwoju

pozarządowymi.

turystyki

i rekreacji.

VI. Sprawy organizacyjne:
1) Ocena stanu przygotowania

placówek oświatowych

do pracy w nowym systemie edukacji

w roku szkolnym 2017/2018. Zapoznanie się ze stanem obiektów szkolnych i przedszkolnych
pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w szkole/przedszkolu.
2) Składanie wniosków do projektu budżetu na 2018 rok.
3)Przygotowanie

planu pracy komisji na rok 2018.

Przewodnicząca Komisji
Lidia Banaś

