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Protokół nr  14/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy 

Poczesna z dnia 16 maja 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
Porządek  posiedzenia: 
 
1. Ocena projektów arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki 

oświatowe na rok szkolny 2012/2013. 
2. Analiza Regulaminu nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów gimnazjów za 

wyniki w nauce w gminie Poczesna. 
3. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 
 
Projekty arkuszy organizacyjnych opracowanych przez placówki oświatowe na rok 
szkolny 2012/2013 omówiła Kierownik SAPO Grażyna Rakowska. 
 
Głos zabierali: 
 
- Lidia Kaźmierczak zapytała w jakim terminie nauczyciele zgłaszają chęć pójścia na 
urlop dla poratowania zdrowia. 
 
- Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska odpowiedziała, że najczęściej czynią to do 
końca sierpnia, ale mogą również w trakcie roku szkolnego. 
 
- Iwona Choła zapytała ile złożonych jest takich wniosków na nowy rok szkolny. 
 
- Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska – złożone są  trzy wnioski, jednak decyzja nie 
jest jeszcze podjęta. 
 
- Iwona Choła zapytała czy wniosek Komisji w sprawie dysproporcji pensum godzin 
wśród dyrektorów szkół i przedszkoli został zrealizowany. 
 
-  Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska wyjaśniła, że pensum godzin dyrektorów 
uzależnione jest od ilości oddziałów w danej placówce. 
 
- Krystyna Wichniarek zwróciła uwagę, na występujące dysproporcje w pensum 
godzin dyrektorów i złożyła wniosek o zmniejszenie pensum. Zapytała jaka będzie 
decyzja Wójta odnośnie dyrektorów, którym kończy się kadencja. 
 
- Wójt Gminy odpowiedział, że decyzja jeszcze nie została podjęta.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.2 
 
Po przeanalizowaniu Regulaminu nagrody Wójta dla najlepszych absolwentów 
gimnazjów za wyniki w nauce w gminie Poczesna członkowie Komisji wnieśli 
następujące poprawki: 
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- w pkt. 1 wykreślono zdanie: „Konkurs przeprowadzony jest najpóźniej do pierwszej 

połowy czerwca br. dla absolwentów szkół gimnazjalnych.” 

- w pkt. 1 dopisano zdanie: „Najlepszych absolwentów dyrektor  zgłasza niezwłocznie 

po posiedzeniu Rady pedagogicznej natomiast  nagroda wręczona zostanie na 

najbliższej sesji”. 

- w pkt. 2 dopisano: „najwyższą średnią i co najmniej ocenę wyróżniającą 

 z zachowania.” 

Na tym dyskusję zakończono. 
 
Ad.3 
 
Przewodnicząca  Komisji, Iwona Choła  przedstawiła odpowiedzi na wnioski Komisji   
z dnia 22 marca 2012 roku. 
Odczytała pismo Pierwszego Wicewojewody Śląskiego  w sprawie pomocy 
dla repatriantów. 
Członkowie komisji nie wyrazili zgody na ww. pomoc. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
          
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Oświaty,  
Kultury, Sportu i Rekreacji 

 

Protokół sporządziła:                                          Iwona Choła                                           
 
Magdalena Caban           


