
Protokot nr 1/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 22 stycznia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakohczenia: 10.30

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft
Teams.

Podstaw prawna- art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorob zakaznych oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze
zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 5 cztonkow komisji oraz p. Anetta Kokiuk - Dyrektor Wydziatu

Oswiaty Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziat w posiedzeniu stanowiq zatqczniki do

protokofu.

ZAtfiiCZNIKIl-Z

Przewodniczqcy Komisji, p. Jarostaw Przybyt - otworzyt posiedzenie komisji, powitat

cztonkow komisji oraz uczestnicz^cych w posiedzeniu gosci. NastQpnie przedstawit porz^dek

posiedzenia. Spytat o uwagi iub wnioski do porz^dku obrad.

Nikt nie zabraf gfosu.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronq internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pi i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIKB

Porzqdek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji

2. Biez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.

3. Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porz^dku obrad I sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie:

a) zmiany Uchwaty nr IV/21/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 29 maja 2020 roku w

sprawie ustalenia regulaminu okreslajqcego niektore zasady wynagradzania za pracQ,

zasady przyznawania dodatkow do wynagrodzenia, innych dodatkow oraz trybu i

kryteriow przyznawania nagrod ze specjalnego funduszu nagrod, dia nauczycieli

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Ktodzki,

b) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonaienia zawodowego

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania optat za ksztatcenie pobierane przez

uczelnie oraz form i specjalnoki ksztatcenia, na ktore dofinansowanie jest

przyznawane w szkotach i placowkach oswiatowych, dIa ktorych organem
prowadzgcym jest Powiat Ktodzki

4. Sport szkolny - baza, funkcjonowanie i sukcesy uczniow w szkotach prowadzonych przez

Powiat Ktodzki

5. Edukacja seksualna w szkotach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ktodzki.



6. Sprawozdanie z dziatalnoki komisji w 2020 roku.
7. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
b) przyjQcie protokotu nr 9/20 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 23 listopada 2020
roku.

Ad. 2 Biez^ca informacja dyrektora Wydziatu Oswiaty

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk po krotce
omowita sytuacj^ biez^cg. W zwi^zku z sytuacjq pandemicznq zostaf przesuni^ty termin ferii
zimowych, nie odbywaty siQ zajQcia, ale odbywaty si^ egzaminy zawodowe - bez zaktocen. Po
feriach wszystkie szkoty ponadpodstawowe pracujq w systemie zdalnym, w wi^kszosci szkot
nauczycieie przychodzq i prowadz^ lekcje w klasach. Szkoty specjalne funkcjonuj^ w trybie
stacjonarnym. Dyrektorzy nie zgtaszajq wi^kszych problemow. Oczekuje siQ na pozytywny
rozwoj wypadkow.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektow uchwat, przewidzianych w porzqdku obrad I sesji Rady
Powiatu KtodzkiegO; w sprawie:

a) zmiany Uchwaty nr IV/21/2020 Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie ustalenia regulaminu okreslajqcego niektore zasady
wynagradzania za pracQ, zasady przyznawania dodatkow do wynagrodzenia,
innych dodatkow oraz trybu i kryteriow przyznawania nagrod ze specjalnego
funduszu nagrod, dia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez Powiat Ktodzki

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk wyjasnita, iz
29 maja 2020 roku podj^to uchwaty po potrocznych negocjacjach ze Zwiqzkami
Zawodowymi. Uchwaty z 2012 roku zmieniono z uwagi na nieaktualne przepisy prawne, po

zmianie prawa oswiatowego, wprowadzeniu ustawy o finansowaniu zadan oswiatowych.
Przyst^piono do uzgodnieh i negocjacji ze zwi^zkami zawodowymi. Negocjacje dotyczyty
gtownie wysokoki stawek za dodatkowe wynagrodzenia, za dodatek motywacyjny, za
trudnokiowe warunki pracy. Doszto do porozumienia, procedowano uchwaty - opiniowang
przez prawnikow. Otrzymano rozstrzygniQcie Wojewody, ktore podwazyto tyiko fragment

uchwaty, dotyczqcy procedury wprowadzania przyznawania nagrod. Nie byto zarzutow
merytorycznych. Dotyczyto ono jedynie nieprecyzyjnych sformutowah. Powstat kolejny
projekt uchwaty, obszerniejszy od poprzedniej wersji z uwzgi^dnieniem sugerowanych zmian

wczesniejszych. Uchwata ta b^dzie procedowana do skutku.

Przewodnicz^cy Komisji podzi^kowat za obszerne wyjasnienie, wyraza nadziej^, ze uchwata
wejdzie do obrotu prawnego.

Komisjo jednogfosnie- 5 ghsami za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwafy.

b) ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania optat za ksztatcenie pobierane

przez uczelnie oraz form i specjalnosci ksztatcenia, na ktore dofinansowanie jest

przyznawane w szkotach i placowkach oswiatowych, dIa ktorych organem

prowadzgcym jest Powiat Ktodzki

Komisjo jednogfosnie- 5 gfosami za, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwafy.



Ad. 4 Sport szkolny - baza, funkcjonowanie i sukcesy uczniow w szkotach prowadzonych
przez Powiat Ktodzki

Przewodnicz^cy Komisji zapytat, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabrai gfosu.

Materiai dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej

www.powiatkloclzki.roda365.pl i stanowi zatqcznik do protokofu.

ZAtACZNIKB

Ad. 5 Edukacja seksualna w szkotach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat

Ktodzki

Przewodniczqcy Komisji podsumowuj^c powyzszy temat powiedziat, ze o tym nalezy
rozmawiac. Internet robi ogromne spustoszenie w gtowach mtodych ludzi. Nalezy do tej

tematyki powroclc. Dodat, ze b^dzie za tym optowat.

Nikt nie zabrai gfosu.

Materiat dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej

www.powiatklodzki.rodo365.pl i stanowi zofqcznik do protokofu.

ZAt/\CZNIK4

Ad. 6 Sprawozdanle z dzlatalnosci komisji za 2020 rok

Przewodnicz^cy Komisji zapytat, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabrat gtosu.

Komisja Jednogfosnie- 5 gfosami za, pozytywnie przyjqfa sprawozdanie z dziafalnosci komisji
za 2020 rok.

Sprawozdanie z dziafalnosci komisji na 2020 rok stanowi zofqcznik do protokofu

ZAt/\CZNIK5

Ad. 4 Sprawy rozne

a) ustaienie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacjl

Komisja ustaiita, ze koiejne posiedzenie wst^pnie odb^dzie s\q 22 lutego 2021 roku, godz.

10.00, ajego tematem b^dzie:

1. Biez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty

2. Przyj^cie informacji o przygotowaniach do egzaminow maturalnych i
egzaminow potwierdzaj^cych kwaiifikacje zawodowe.

b) przyj^cie protokotu nr 9/20 z posiedzenia komisji w dniu 23 listopada 2020 roku.

Komisja jednogtosnie- 5 gtosami za, przyj^ta protokot nr 9/20.

Przewodniczgcy Komisji- zamkn^t obrady.

Sporzqdzita: Przewodnic^cy Komisji

Diana Zmqc Jarosfow
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