
iąADA GMl l . ' lY
P ie i rowice Wie lk ie

tjchwała Nr |v/ 39/2007
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 02 marca 20O7r.

w spEwie: zalwierdzenia planu pracy Komisii Edukacji i Kultury
na 2007 rok

Na podstawie ań' 21 ust.3 ustavvy z dnia 8 marca 1990 roku o samożądzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 200'| r' Nr 142' poz' 1591) z póżn. zmian. oraz s 68 pkt l statutu Gminy ( Dz'
tJrzęd' Woj. sl. f 2003 .' N| 4 poz.144 z późn' zfiian.

nawniosek
Komisji Edukacii i Kultury

Rada Gminy w Pieirowicach Wielkich
uchwala:

s1
zatwierdza 9ię p|an p|acy komisji Komisji Edukacji i Ku|tury na rok 2007, gtanowiący zaĘcznik
do uchwały'

s2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s3
Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tab|icach ogłoszeń.

s4
Uchwała Wchodziw źycie z dniem podjęcia
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omówienie oraz zatwierdzenie planu pracy
komisji na rok2007
Struktura organizacyjna sieci szkół Styczeń
przedszkoli gminy,
jej zasadność funkcjonowania w roka 2007-
komisja wyjazdowa.
Zaopiniowanie projektu ręgulaminu
wynagradzania nauczycieli zatudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych
gminy.
ReaItzacja za&ań określonych w Gminnym
programie profilaktyki j rozw.iąz1łr ania
problemów alkoho\o.wych za
2006r,opiniowanie programu na 2007r.
Sprawy różne. opiniowanie uchwał.

omówienie stanu dowozu dzieci do
placówęk oświatowych.
Wybór członków komisji do udziału w
egzaminie kompetencji.
Ar'aliza kalendarza imprez kulturalnych na
rok2007.
Rozpatrylwanie pism bieżących.
opiniowanie uchwał

Stan czytelnictwa w bibliotekach
publicznych gminy.
Stan dożywiania dzieci i młodzieży szkół i
pzedszkoli (korzystanie z opieki
społecznej)
Opracowanie regulaminu konkursu
plastycznego na Eko wystawę.
Sprawy różne. opiniowanie uchwał.

Sprawozdanie z wyk onanta budzetu przez
placówki oświatowe w roku 2006
Przedstawienie planu realizacji remontów i
inwestycji w naszej gminie pod kątem
piacówek oświatowych.
ocęna oracy pozalekcyinei szkół (toła

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień wójt

Ptzewodnicząca,

Insp..ds oświaty

Insp..ds.oświaty

Przewodniczący
KomisjiRPA

lnsp..ds oświaty

Przewodnicząca

wójt
Insp.'ds oświaty
Kierownik
biblioteki
KierownikGOPS



przedmiotowe, artystyczne, sekcje
sportowe).
omówienie udziafu członl<ów komisj i w
Eko-Wystawie.
Organizacja konkursu plastycznego
dotyczącego Eko-Wystawy
Rozpa1rywarrie pism biężących..
opiniowanie uchwał

Przygotowanie p1anu działarna zw iązanego
z lemią akc1ą w1pocz1nku dzieci i
tłłodzteży gminy Pietrowice Wielkie.
Organizacja II etapu konkursu plastycznego
dotyczącego Eko- wystawy.
Ustosunkorł anie się do informacji
doty czącej realizacji standardów
oświatowych w celu poprawy wskazników
ekonomicznych gminlej oŚwiaty w oparciu
o pĄekty arkuszy organizac1jnych na rok
szkolny2007 /2008.
Opiniowanie uchwal. Rozpatry'wanie pism
bieżących.

Przyjęcie informacji na temat
funkcjonowania placówek przedszkolnych
w okaesie wakacyjn)'rn.
Przedstawienie spo strzezei z Eko-
Wystawy.
omówienie i przygotowanię
projelctu''Każdy pierwszak sadzi dŻewko''.
Opiniowanie uchwal . Rozpatry'wanie pism
bież'ących,

Przerwa urlopowa.

Informacja o przygotowaniu szkół i
przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego,
lusffacja obiektów
Realizacja budzetu grniny zal
półroczef007r
Sprawy różne. opiniowanie uchwał.

Dyrektorzy

Przewodnicząca

Maj Insp.ds oświaty

Przewodnicz4ca

insp.ds oświaty

Częr.więc Inst. ds. oświaty

Przewodnicząca,
Wójt'dy'rektorzy

Lipiec

Sierpień Przewodnicząca
Dlrektorzy

Przewodnicz4ca
wójt

Ocena ozlomu os Wrzesień Ins ds.
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dzieci i młodzieĘ w oparciu o w1niki
zewnętrznego egzaminu.
Sprawozdanie z w;poczynku letniego
dziec| i młodzieĄ.
Funkcjonowanie świetlic w naszej gminie-
komisja wyjazdowa.
Opiniowanie ucbwal. Rozpanywanie pism.

Analiza losów absolwentów gimnazjum.
Przyj ęcie informacj I doty cz ącej załozeh
budżetu na rok2008.
Udział w akcji ,,Kazdy pier.wszak sadzi
drzewko".
Zaopiniowanie buÓżetu na 2008r
Rozpatrywanie pism. opiniowanie uchwał'

Opiniowanie regulaminu w;nagradzania
nauczycieli.
omówienie propozycji do Programu
profilaktyki i rozwiąp1vrarria problemów
alkoholowych na rok2008.
Sprawy różne. opiniowanie uchwał.

Podsumowanie pracy komisji
Zebranie propozycji do"Akcji Zima 2008"
RozpaĘrvanie pism bieżących .
opiniowanie uchwał.

Paździer

Listopad

Grudzięń

oświaty

Przewodnicząca

Dyrektor
gimnazjum
wójt

Insp. ds.
oświaty
Przewodniczący
RPA

wójt

Insp. ds.
oświaty


