
Protokot nr 9/21

z posiedzenia Komisji Edukacji

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 25 pazdziernika 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 12.00

Godz. zakonczenia: 12,40

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzi^to udziat 7 cztonkow komisji oraz p. Anetta Kosciuk - Dyrektor Wydziatu Oswiaty
Starostwa Powiatowego w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci biorqcych udziot w posiedzeniu stanowiq zatqczniki do protokoiu.
ZAtACZNIKI 1 - 2

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

komisji oraz uczestniczqcycti w posiedzeniu gosci. Nast^pnie przedstawit porz^dek posiedzenia.
Spytat o uwagi lub wnioski do porzqdku obrad.

Nikt nie zgtosii uwago do porzqdku.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji

2. Biezqca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.
3. Przyjqcie informacji o uzyskanycti wynikacti egzaminow maturalnychi oraz egzaminow

potwierdzajqcych kwalifikacje zawodowe.

4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,
b) przyjqcie protokotu nr 8/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 wrzesnia 2021 roku.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym no strong internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokotu.
ZAIACZNIK 3

Ad. 2 Biezqca informacja Dyrektora Wydziatu Oswiaty.

Dyrektor Wydziatu Oswiaty Starostwa Powiatu Ktodzkiego, P. Anetta Kosciuk

poinformowata, ze w pazdzierniku z okazji Dnia Nauczyciela wrqczono nagrody dyrektora, ministra,

kuratora ale rowniez nagrody Starosty, ktore odbyto siq 18 pazdziernika br. - 5 dyrektorom i 12

nauczycielom szkot i placowek oswiatowycti. Podkreslita ogromny sukces ucznia Noworudzkiej Szkoty

Technicznej - Kacpra Kuczaja, ktory zostat ztotym medalistq mistrzostw Polski w pctiniqciu kulq. Jest

to osiqgniqcie, ktore warto podkreslic. Uczniowie z tejze szkoty przebywali na Malcie w ramacti

projektow unijnycti, W Bystrzycy Ktodzkiej szkota bierze udziat w ogolnopolskim programie „Nowe

Horyzonty Edukacji Filmowej" w ramacti cyklu „Wielokulturowosc w filmie". Szescioro uczniow szkoty

odebrato z rqk p. Doroty Komornickiej stypendia z Funduszu Lokalnego Masywu Snieznika. W








