
Protokot nr 3/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 29 marca 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.30

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdolnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.
Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COViD-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze zm.)

W posiedzeniu wzi^io udziai 5 cztonkow komisji oraz p. Anetta Kosciuk - Dyrektor Wydziatu Oswiaty
Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziaf w posiedzeniu stanowiq zafqczniki do protokofu.
ZAt/^CZNIKIl-2

Przewodniczqcy Komisji, p. Jarostaw Przybyt - otworzyl posiedzenie komisji, powitai czionkow
komisji oraz uczestniczqcych w posiedzeniu gosci. Nast^pnie przedstawii porz^dek posiedzenia.
Spytato uwagi lub wnioski do porzqdku obrad.

Nikt nie zabraf gfosu.

Porzqdek posiedzenia zostat zamieszczony radnym na stronq internetowq
w\A/w.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAt/\CZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji

2. Biez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.
3. Zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad IV sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie wtqczenia Branzowej Szkoty I Stopnia Specjalnej nr 3 w Ktodzku do Zespotu
Szkot Specjalnycti w Ktodzku

4. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2021/2022 szkot prowadzonycli przez Powiat Ktodzki
5. Subwencja oswiatowa w szkotacti i placowkacti oswiatowych oraz dotowanie szkot i placowek

oswiatowycti niepublicznych w 2021 roku.

6. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
b) przyj^cie protokotu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 lutego 2021 roku.

Ad. 2 Biez^ca informacja dyrektora Wydziatu Oswiaty.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk po krotce omowita
sytuacjQ biezgcq. We wszystkich szkotach ponadpodstawowych odbyty s\q matury probne z
zactiowaniem rezimu sanitarnego, w trybie stacjonarnym. LO im. B. Clirobrego przeprowadzit ok. 12
egzaminow probnycti. Niektore szkoty przeprowadzity je tyiko z przedmiotow obowiqzkowych. Mimo
zdalnego nauczania konkursy si^ odbywaty oraz olimpiady j^zykowe.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu ucliwaty przewidzianego w porzqdku obrad IV sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie wtqczenia Branzowej Szkoty I Stopnia Specjalnej nr 3 w Ktodzku do Zespotu
Szkot Specjalnycti w Ktodzku



Przewodnlczqcy Komisji zapoznal siQ z uzasadnieniem projektu uchwaty wraz z opiniq zwiqzkow i w
petni przychyla si^ do jej podj^cia. Usprawni to prac^ obu jednostek.

Zapytal, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk rozszerzyta wypowiedz Przewodniczqcego
Komisji, iz wazne jest, aby szkota byia dostosowana do warunkow dia osob niepefnosprawnych. Aby
dzieci od wczesnego wspomaganla do szkot zawodowych byty obj^te opiekq edukacyjnq. Wydziat
Oswiaty przygotowal analiz^ jaki budynek o jakiej kubaturze miatby spetnlac te warunki. Starosta
b^dzie prowadzil rozmowy z Burmistrzem Miasta Ktodzka 1 Wojtem Gminy Kfodzka w tym zakresie.

Przewodnlczqcy Komisji dodai, ze likwidacja szkoty to skomplikowany 1 dtugi proces. Musi bye
konsultowany z rodzicami, zwi^zkami zawodowymi, a przede wszystkim z kuratorem oswiaty. Na
chwil^ obecng nie widzi zagrozenia, aby byto cos likwidowane. Jest to tqczenie majqce na celu tyiko i
wytqcznie podniesienie jakosci edukacji i optymalizacji kosztow.

Komisja jednogiosnie, 5 ghsami za pozytywnie zaopiniowaia projekt uchwafy.

Ad. 4 Zadania rzeczowe na rok szkoiny 2021/2022 szkot prowadzonych przez Powiat Ktodzki.

Przewodniczqcy Komisji w kontekscie omawianego tematu zapytat ile oddziatow jest w Regionalnej
Szkole Turystycznej w Polanicy- Zdroju?

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk odpowiedziata, ze sq
dwie klasy. Uchwata Zarz^du, ktora przewiduje minimalny nabor jest mocno okrojona, potrzebna
wszystkim do tego, aby zaplanowac projekt arkusza organizacyjnego. Zawsze jest zgoda na
ewentuainq wyzsz^ ilosc.

Przewodniczqcy Komisji uzupetnit, ze w materiale jest napisane, iz 80-85% uczniow wybiera szkoty
prowadzone przez Powiat Ktodzki. W innycti powiatach jest wi^kszy „drenaz". Uwaza, ze jest efekt
nie tyle odiegloki do wi^kszych miast, ile poziomu nauczania.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony no stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pi i stanowi zafqczr)ik do protokotu.

ZAtACZiMiK 4

Ad. 5 Subwencja oswiatowa w szkotach i piacowkacti oswiatowych oraz dotowanie szkot i
placowek oswiatowych niepublicznych w 2021 roku.

Przewodniczqcy Komisji odnosz^c si^ do tematu powiedziat, ze srodki na oswiaty robig pot^zne
wrazenie. Subwencja nie pokrywa kosztow oswiaty. Ten problem jest co roku. Musi zmienic si^
system finansowania oswiaty. Jezeli nie wykaze s'\q inwencji w przypadku szkot niepublicznych - jest
to duzy problem.

Radny, p. Robert Duma podziela zdanie przedmowcy. Jest zdania, ze mechanizmy te powinny miec
cliarakter staty, zwtaszcza jezeli chodzi o finansowanie, programy edukacyjne.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokolu.

ZAtACZNiK 5



Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenle daty i tematow kolejnego posiedzenia Komrsji Edukacji

Komisja ustaliia, ze kolejne posiedzenie wstQpnie odb^dzie si^ 26 kwietnia 2021 roku. godz. 10.00, a
jego tematem b^dzie:

1. Biez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty
2. Szkolnictwo zawodowe w szkoiach prowadzonych przez Powiat Kiodzki:

a) kadra szkolnictwa zawodowego,

b) wyposazenie pracowni zawodowych a wymogi podstawy programowej w
poszczegolnych zawodach,

c) perspektywy finansowania wyposazenia pracowni zawodowych I warsztatow
szkolnych ze srodkow EPS w okresle 2014 - 2020,

3. Pozyskiwanie srodkow zewn^trznych w oswiacie.

b) przyj^cle protokotu nr 2/21 z posiedzenia komlsji w dniu 22 lutego 2021 roku.

Komisja jednogtosnle- 5 gtosami za, przyj^ta protokoi nr 2/21.

Przewodniczqcy Komlsji- zamkn^t obrady.

Sporz^dzita: Przewodniczqcy Komisjl
Diana Zaj^c/) / ̂  JarosiawRrzyby^

/'/;


