
Protokot nr 6/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 28 czerwca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 10.15

Posiedzenie odbywafo si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikocji Microsoft Teams.
Podstaw prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobiegariiem, przeciwdziaianiem 1 zwalczaniem COViD-19, innych chorob zakaznych
oraz wywoiywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374. ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 5 cztonkow komisji oraz p. Anetta Kosciuk — Dyrektor Wydziatu Oswiaty
Starostwa Powiatowego w Ktodzku,

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziat w posiedzeniu stanowiq zafqczniki do protokotu.
ZAtfiiCZNlKll-2

Przewodnlcz^cy Komisji, p. Jarostaw Przybyt - otworzyt posiedzenie komisji, powital cztonkow
komisji oraz uczestniczqcych w posiedzeniu gosci. Nast^pnie przedstawit porzqdek posiedzenia.
Spytat 0 uwagi lub wnioski do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji.

2. Biezqca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.
3. Zaopiniowanie projektu uctiwaty przewidzianego w porz^dku obrad VII sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego w sprawie zatozenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkot Specjalnych w
Nowej Rudzie oraz nadania statutu.

4. Ocena organizacji zaj^c pozalekcyjnycti w szkotacti w roku szkolnym 2020/2021.
5. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

b) przyj^cie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 28 maja 2021 roku.

Nikt nie zabraf giosu.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na strong internetowq
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Ad. 2 Blez^ca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk powiedziata, ze 25
czerwca 2021 zakonczyt si^ rok 2020/2021 - nietypowy 1 dziwny. Przez okres 3 tygodni odbywata si^
nauka w trybie stacjonarnym, w szkotacti zawodowycti rozpoczQty si^ egzaminy zawodowe -
teoretyczne i praktyczne. Wszystko odbywato si^ bez zaktocen.

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uctiwaty przewidzianego w porzqdku obrad VII sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie zatozenia Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkot Specjalnych w Nowej
Rudzie oraz nadania statutu.

Przewodnicz^cy Komisji spytat, czy ktos cticiatby zabrac gtos.
Nikt nie zabrat gtosu.



Komisja jednoghsnie, 5 glosami za pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaly.

Ad. 4 Ocena organizacji zaj^c pozalekcyjnych w szkoiach w roku szkolnym 2020/2021.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kokiuk zwrocifa uwag^, iz
zaj^cia pozalekcyjne mimo tak ci^zkiego roku, odbywaiy si^ - najcz^sciej w formie on-line.

Przewodniczqcy Komisjr zgadza sIq ze zdanlem pan! Dyrektor.

Materiaf dotyczqcy tematu zostof zomieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokolu.

ZAtACZNIK 4

Ad. 5 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posledzenia Komlsji Edukacji

Komisja ustalita, ze kolejne posiedzenie wst^pnie odb^dzie si^ 25 slerpnia 2021 roku,
godz. 12.00. a jego tematem b^dzie:

1. Biezgca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty,

2. Przygotowanie szkol i placowek oswiatowych prowadzonych przez Powiat
Kiodzki do rozpocz^cia roku szkolnego 2021/2022, w tym:
a) ocena stanu technicznego budynkow
b) remonty i inwestycje przeprowadzone w okresie 01.01.2021 - 31.08.2021
c) kwalifikacje kadry pedagogicznej

b) przyjQcie protokotu nr 5/21 z posledzenia komisjl w dniu 28 czerwca 2021 roku.

Komisja jednogfosnie- 5 glosami za, przyjqia protokol nr 5/21.

Przewodniczqcy Komlsji- zamknq} obrady.

Sporzqdzlta: Przewodniczqcy Komisji
Diana Zaj^c Jarosfaw Przybyf


