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PLAN PRACY
KOMISJI DS. EDUKACJI, KULTURY,
MŁODZIEŻY I SPORTU
RADY MIASTA ZGORZELEC
na 2018 rok
Lp.

Tematyka posiedzeń

Termin realizacji

1.

Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
komisji przez Przewodniczącą Rady Miasta
Zgorzelec.

na bieżąco

2.

Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz
przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta
Zgorzelec.

na bieżąco

3.

Opiniowanie projektów
kompetencji komisji.

na bieżąco

4.

Współudział w obchodach uroczystości w Gminie
Miejskiej Zgorzelec.

wg kalendarza imprez

5.

Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie
edukacji, kultury i sportu.

cały rok

6.

7.

uchwał

- Zapoznanie się z organizacją
zimowego dzieci i młodzieży.

w

zakresie

wypoczynku

Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówek
oświatowych w mieście (ew. wizyty w placówkach).

luty

luty/marzec/kwiecień

- Ocena organizacji ferii zimowych w mieście.

8.

- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Miejską Zgorzelec.
- Zapoznanie się z Informacją o wprowadzeniu
reformy systemu oświaty na terenie miasta
Zgorzelec (liczba: szkół, uczniów, oddziałów,
wykorzystanie budynków szkolnych, bazy sportowej,
stan zatrudnienia pracowników itd.)
- Zapoznanie się z działalnością instytucji kultury.

marzec

9.

Przegląd obiektów sportowych, placów zabaw
i terenów rekreacyjno – sportowych w mieście.

kwiecień

- Zapoznanie się z działalnością klubów sportowych
w mieście.
- Zapoznanie się z organizacją wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży oraz prognozy funkcjonowania
placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

10.

- Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi
placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.

Czerwiec

- Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu
miasta za rok 2017.
11.

13.

Zapoznanie się z przygotowaniem
oświatowych do nowego roku szkolnego.

placówek

Ocena organizacji wakacyjnego wypoczynku dzieci
i młodzieży.
- Opracowanie wniosków do budżetu miasta na rok
2018.

Sierpień

Wrzesień

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2017/2018:

14.

1)
2)
3)
4)

opieka przedszkolna,
edukacja szkolna,
proces prywatyzacji,
baza oświatowa (stopień wykorzystania, stan
techniczny, wyposażenie),
5) baza sportowa i rekreacyjna (stopień
wykorzystania, stan techniczny),
6) wynikach sprawdzianów, egzaminów
zewnętrznych

Październik

Zapoznanie się z profilaktyką uzależnień i jej
realizacją w placówkach oświatowych.
15.

- Zapoznanie się z organizacją zajęć pozalekcyjnych
oraz realizacją obowiązku szkolnego w placówkach
oświatowych.

Listopad

- Podsumowanie pracy komisji w kadencji Rady
Miasta
za
lata
2014-2018,
przygotowanie
sprawozdania.
Plan pracy komisji jest otwarty, z możliwością bieżącego wprowadzania nowych
zadań.

