
Protokot nr 4/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.25

Posiedzenie odbywaio si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.
Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze zm.)

W posiedzeniu wzi^io udziat 5 cztonkow komisji oraz p. Anetta Kokiuk - Dyrektor Wydzialu Oswiaty

Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziat w posiedzeniu stanowiq zatqczniki do protokofu.
ZAtA^CZNIKtl-2

Przewodniczqcy Komisji, p. Jarostaw Przybyt - otworzyl posiedzenie komisji, powital czionkow

komisji oraz uczestniczqcych w posiedzeniu gosci. Nast^pnie przedstawit porzqdek posiedzenia.
Spytai 0 uwagi lub wnioski do porz^dku obrad.

Nikt nie zabraf gfosu.

Porzqdek posiedzenia zostat zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zatqcznik do protokofu.
ZAtACZNiK 3

Porzadek posiedzenia:

l.Ustalenie porzqdku obrad komisji

Z.Biezqca informacja Dyrektora Wydziaiu Oswiaty.
B.Zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad V sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie przej^cia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu
oswiaty.

4.Szkoinictwo zawodowe w szkolach prowadzonych przez Powiat Ktodzki;

a) kadra szkoinictwa zawodowego,

b) wyposazenie pracowni zawodowych a wymogi podstawy programowej w poszczegolnych

zawodach,

c) perspektywy finansowania wyposazenia pracowni zawodowycti i warsztatow szkoinych ze

srodkow EPS w okresie 2014 - 2020,

5. Pozyskiwanie srodkow zewn^trznych w oswiacie.

6. Sprawy rozne:

a) ustaienie daty i tematow koiejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
b) przyj^cie protokofu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 29 marca 2021 roku.

Ad. 2 Biez^ca informacja dyrektora Wydzlatu Oswiaty.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk po krotce omowita
sytuacji biez^cq. Uwag^ zwracajq szkoty ponadpodstawowe -przygotowania do matury. 30 kwietnia
biezqcego roku nastqpi uroczyste zakonczenie roku szkolnego. Sytuacja pandemiczna nie pozwala
niestety na jego uroczyste zakonczenie. Dyrektorzy szkot w rozny sposob prowadzq t^ organizacj^.
Matury w trybie stacjonarnym przy zacfiowaniu rezimu sanitarnego. Pozostafe placowki dziatajq bez
zarzutu. Oczekuje si^ na dalszy rozwoj wydarzeh.



Ad. 3 Zaoplnlowanie projektu uchwaly przewidzianego w porzqdku obrad V sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie przej^cia od Gminy Miejskiej Nowa Ruda zadania publicznego z zakresu
oswiaty.

Dyrektor Wydzlatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk odniosta si^ do
procedowanego projektu uchwaty. Powodem zainicjowania takiego pomystu byt brak takiego
przedszkola na terenie powiatu ktodzkiego. Pomyst zrodzit si^ kilka lat temu- w Osrodku Szkoino -
Wyctiowawczym w Dtugopolu- Zdroju, gdzie funkcjonuje takie przedszkole. Okazato s\q, ze jest duze
zainteresowanie, rodzice ch^tnie korzystajg z taklej oferty. W zwi^zku z powyzszym, p. Renata

Szymahska - Dyrektor Zespotu Szkot Specjalnycti w Nowej Rudzie posiadajqc dobre bazy lokalowe
wyszta z inicjatyw^ jego utworzenia. Formalnie nalezy podj^c uchwaty o przej^ciu zadania od Gminy,
poniewaz prowadzenie przedszkoli to jest zadanie gmin, nie powiatu. Nast^pnie b^dzie
podejmowana uchwata o utworzeniu przedszkola specjalnego w powiecie i podpisanie porozumienia
0 przekazaniu subwencji. Dyrektor przeprowadzita rozeznanie, czy b^dzie takowe zapotrzebowanie,
czego efektem jest podj^cie omawianej inicjatywy.

Przewodnicz^cy Komisji podziela zdanie dyrektora.

Komisja jednogtosnie, 5 gfosami za pozytywnie zaopiniowala projekt uchwafy.

Ad. 4 Szkolnictwo zawodowe w szkotach prowadzonych przez Powiat Ktodzki:

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 EFS w okresie 2014 - 2020

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk pokrotce omowita
udostQpnione radnym materiaty dotyczqce omawianego tematu.

Przewodniczqcy Komisji zapytat paniq dyrektor, czy wyst^puj^ komplikacje w realizacji projektow, w
zwi^zku z sytuacj^ pandemicznq, gdzie czqsc wyjazdow zostata zawieszona i nie jest realizowana?

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk odpowiedziata, ze nie
wyst^pujq trudnosci, praktyki i staze odbywaj^ si^.

Przewodniczqcy Komisji podzi^kowat 1 pogratulowat nauczycielom, dyrektorom oraz osobom
odpowiedzialnym w Starostwie Powiatowym w Klodzku za ich reaiizacj^.

Materiaf dotyczqcy tematu zostat zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 4

Ad. 5 Pozyskiwanie srodkow zewn^trznych w oswiacie.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk pokrotce omowita
udost^pnione radnym materiaty dotyczgce omawianego tematu.

Radny, p. Robert Duma odniost si^ do problemow w funkcjonowaniu programu Erasmus w Liceum
Ogolnoksztatcqcym w Ktodzku.



Dyrektor Wydzialu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk odpowiedziata, ze na

chwilQ obecn^ sytuacja jest opanowana. Podejmowane sg dzialania w tym kierunku, m.in. dzi^ki p.o.

Dyrektora p. Marcina Klimaszewskiego.

Wicestarosta, p. Matgorzata J^drzejewska - Skrzypczyk podzi^kowata dyrektorom za ich wktad.

Warto podkreslic ich olbrzymi^ zastugQ. Nalezy robic wszystko, aby szkoty mogty sIq rozwijac, rowniez

w ramach srodkow zewn^trznych. Wykorzystywane sq wszystkie mozliwoki pozyskania srodkow

unijnych.

Przewodniczqcy Komisji dodat, ze osobiscie miai okazj^ rozmawiac z p. Klimaszewskim. Jest to osoba

kompetentna w tym zakresie, posiada wiedzQ merytorycznq. Dzi^ki jego pomystom LO w Ktodzku

b^dzte sIq angazowac w kolejnych projektach unijnych.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej

www.powiatkloclzki.radaSGS.pi i stanowi zaiqcznik do protokolu.

ZAtACZNIK 5

Ad. 6 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow koiejnego posiedzenia Komisji Edukacji

Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie wst^pnie odb^dzie siQ 28 maia 2021 roku. godz.

10.00, a jego tematem b^dzie:

1. Biez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budzetu powiatu za 2020 rok.
3. Informacja o zatwierdzanych arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022.
4. Informacja w sprawie kadry pedagogicznej podlegtych placowek.

b) przyjQcie protokotu nr 3/21 z posiedzenia komisji w dniu 29 marca 2021 roku.

Kamisja jednogfosnie- 5 gfosami za, przyjqio protokol nr 3/21.

Przewodnicz^cy Komisji- zamkn^t obrady.

Sporzqdzita: Przewodniczqcy Komisji

Diana Zaj^ Jaroslaw Przybyi


