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Protokół Nr 6/18 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

 

 Dnia 3 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultur   i Sportu, 

w którym udział wzięli jej członkowie, przewodnicząca rady gminy ,dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Lubaniu, dyrektor  Szkoły Podstawowej   w Ustroniu oraz wójt 

gminy. 

  Posiedzenie otworzyła Pani Agnieszka Augustyniak, która przywitała obecnych 

po czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów klas trzecich złożonego            

w roku  szkolnym 2017/2018. 

3. Przyjęcie informacji o kołach zainteresowań  działających przy Gminnym Ośrodku 

Kultury oraz organizacjach i kołach działających w szkołach. 

4. Przyjęcie informacji o przeciwdziałaniu chuligaństwu i przemocy  w placówkach 

szkolnych. 

5. Przyjęcie informacji dotyczącej organizacji szkół w roku szkolnym 2018/2019. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2   

Zgodnie z informacją złożoną przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu 

egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2017/2018 składało 36 uczniów klas 3, w tym 

1 z autyzmem. Egzamin składał się z części : 

- humanistycznej ( historia, WOS, język polski), 

- matematyczno-przyrodniczej ( przedmioty przyrodnicze, matematyka), 

- języka nowożytnego ( język angielski poziom podstawowy i rozszerzony, język 

rosyjski poziom podstawowy). 

Wyniki średnie egzaminu przedstawiają się następująco: 
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                      Klasa 3a – 20 uczniów           Klasa 3b – 15 uczniów 

Historia/wos   55,8%      49,7% 

Język polski   65,8%      67,9% 

Przed. przyrodnicze  48,8%      49,1% 

Matematyka    44,6%      42,0% 

j.ang (p.podstawowy) 64,6%      44,8% 

j.ang (p.rozszerzony) 46,8%      37,9% 

j.rosyjski (p.podstawowy) 45,3%      38,0% 

 

Zestawienie wyników z ostatni trzech lat 

Historia/wos : 2015/16 – 52,0%, 2016/17 – 50,2%, 2017/18 – 53,1%   

Język polski : 2015/16 – 65,2%, 2016/17 – 64,9%, 2017/18 – 66,7%   

Przed. przyrodnicze : 2015/16 – 46,7%, 2016/17 – 42,2%, 2017/18 – 48,9%  

Matematyka : 2015/16 – 42,8%, 2016/17 – 31,2%, 2017/18 – 43,4%   

j.ang (p.podstawowy): 2015/16 – 56,3%, 2016/17 – 61,8%, 2017/18 – 54,7%  

j.ang (p.rozszerzony): 2015/16 – 35,4%, 2016/17 – 39,5%, 2017/18 – 42,4%  

j.rosyjski (p.podstawowy) : 2015/16 – 53,0%, 2016/17 – 39,7%, 2017/18 – 44,3% 

 

Ad. 3, 4, 5 

Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury              

w Lubaniu informujące, iż w GOK-u działają następujące koła zainteresowań: 

- koło tańca ludowego „Kujawy Nadwiślańskie”, 

- koło tańca nowoczesnego Break Dance, 

- koło wokalne, 

- koło gry na akordeonie, 

- koło gry na gitarze, 

- koło gry na pianinie, 

- koło matematyczne, 

- koło języka angielskiego, 

- orkiestra dęta, 

- klub karate, 
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- aerobik. 

Łącznie w kołach zainteresowań bierze udział 113 dzieci. 

W sierpniu  podopieczni GOK-u biorą udział w wycieczce organizowanej przez GOK 

do sali zabaw w Toruniu. 

  

Przewodnicząca Komisji odczytała pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej                          

w Przywieczerzynie informujące, iż: 

w roku szkolnym 2017/2018 w szkole działały następujące koła zainteresowań: 

 matematyczne w kl. VII, 

 matematyczne w kl. V (prowadzone społecznie przez n-la), 

 historyczne w kl. IV-V (prowadzone społecznie przez n-la), 

 SKS w kl. IV-V (prowadzone społecznie przez n-la), 

 j. angielskiego w kl. V (prowadzone społecznie przez n-la), 

 biblijno - liturgiczne w kl. III (prowadzone społecznie przez n-la). 

W szkole nie ma problemu chuligaństwa i przemocy. Co roku przeprowadzane są 

ankiety nt. stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły wśród rodziców, uczniów                       

i nauczycieli. Na podstawie zebranych informacji z ankiet, odbytych rozmów                      

i obserwacji można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa w szkole jest dobry. 

Systematycznie wdrażany jest program wychowawczo - profilaktyczny  w ramach, 

którego uczniowie uczą się prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach oraz 

rozwiązywane są wszystkie problemy nurtujące młodzież szkolną. W ramach godzin z 

wychowawcą przeprowadzane są pogadanki na temat różnych zagrożeń. 

Organizowane są spotkania z przedstawicielami służby zdrowia, policji, poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. Organizowane są również konkursy profilaktyczne i 

różne przedstawienia profilaktyczne. Między innymi w tym roku szkolnym młodzież z 

klas VI-VII brała udział w przedstawieniu profilaktycznym pt.: „Możesz odmienić 

siebie – cyberprzemoc” oraz akcji  „Odblaskiem po oczach”. 

Szkoła jest w trakcie przygotowywania do nowego roku szkolnego zgodnie z reformą 

edukacji. Arkusz organizacji pracy na rok szkolny 2018/19 został zaopiniowany przez 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i zatwierdzony przez Wójta Gminy Lubanie. Do 

szkoły będzie uczęszczało 58 uczniów. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie 
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kwalifikacje do nauki większości  przedmiotów zgodnie z nowym ramowym planem 

nauczania. Do niektórych nowych przedmiotów będą zatrudnieni  nauczyciele na 

część etatu:  chemii, fizyki, j. rosyjskiego, doradztwa zawodowego, edukacji dla 

bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie. W szkole będzie zatrudnionych                     

8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 6 na część etatu.   Sale lekcyjne będą 

dostosowane do liczebności i wzrostu uczniów.  Wyposażenie sal lekcyjnych w dużej 

części spełnia podstawowe wymogi do realizacji podstawy programowej.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu, poinformowała, iż: 

w roku szkolnym 2017/2018 w szkole działały następujące koła zainteresowań: 

- polonistyczne, matematyczne, ekologiczne, liturgiczne, taneczne, plastyczne, 

historyczne. Wszyscy nauczyciele prowadzą koła bezpłatnie w ramach dodatkowej 

godziny pracy społecznej. 

W szkole nie ma problemu chuligaństwa i przemocy. W szkole prowadzone są dla 

wszystkich uczniów – profilaktycznie- zajęcia warsztatowe z pedagogiem. Program 

zajęć spełnia trzy funkcje: terapeutyczną, profilaktyczną oraz wychowawczą. 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019 została przygotowana zgodnie z reformą 

edukacji. W określonym terminie złożona do Urzędu Gminy Lubanie po 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Związki Zawodowe. Do szkoły 

uczęszczać będzie 51 uczniów , 7 nauczycieli będzie pracować na pełnym etacie, 2 na 

połowie etatu oraz 4 na częściowym etacie (j.rosyjski, fizyka, religia, logopeda) 

Arkusz-projekt został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty i Urząd Gminy. W 

projektach zostały umieszczone wszystkie przedmioty zgodnie z ramowym planem 

nauczania, nauczyciele zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaniu poinformował, iż: 

w roku szkolnym 2017/2018 w szkole działały następujące koła zainteresowań: 

- taneczne, biblioteczne, teatralne, humanistyczne, recytatorskie, Schola, plastyczne, 

fotografii artystycznej, sportowe, języka angielskiego, matematyczne, wolontariat                

i PCK, wokalne, medialne. 
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Problemy, zastrzeżenia i wątpliwości zgłaszane przez uczniów lub ich rodziców 

zawsze są traktowane poważnie i natychmiast rozwiązywane przez wychowawców, 

pedagoga lub jeśli jest taka potrzeba dyrektorów szkoły. Problemy dotyczą najczęściej 

nieporozumień między uczniami: słownymi, obraźliwymi utarczkami, 

niecenzuralnymi wpisami na forum internetowym, bójkami, niszczeniem mienia 

szkoły, używaniem wulgarnych słów, nietolerancji, paleniem papierosów. Powyższe 

zdarzenia występują w placówce incydentalnie. Problem stanowią jedynie agresja 

słowna, która pojawia się w szkole podstawowej i gimnazjum. Szkoła przeciwdziała 

tym zjawiskom poprzez realizację projektów i programów wychowawczych                        

i profilaktycznych np. „ Nie pal przy mnie proszę”, „ Stop Agresji”, „Trzymaj Formę”. 

Dodatkowo pedagog i wychowawcy organizują prelekcje, rozmowy indywidualne               

z rodzicami, spotkania z policjantami, seksuologiem, psychologiem, wycieczki 

integracyjne, spektakle profilaktyczne. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły będzie uczęszczać 257 uczniów do szkoły 

podstawowej i 40 uczniów do gimnazjum. 36 nauczycieli pracować będzie w pełnym 

wymiarze godzin, 4 w niepełnym. Dyrektorzy jak i nauczyciele brali udział w 

szkoleniach i naradach organizowanych przez kuratorium i wizytatora, a dotyczących 

nowego prawa oświatowego, nowej podstawy programowej, metod pracy z uczniem 

zdolnym i z intelektualnymi dysfunkcjami. Odpowiednie warunki bazy dydaktycznej i 

materialnej gwarantują odpowiednie warunki pracy w zreformowanej szkole. 

Przeprowadzane cykliczne przeglądy, prace konserwatorskie potwierdzają właściwe 

przygotowanie szkoły pod względem bezpieczeństwa, technicznym i sanitarnym 

 

Ad. 6 

W ramach spraw bieżących zgłoszono: 

- konieczność wycinania krzaków przy drogach,  zgłoszenia do reklamacji drogi oraz 

sprzątnięcia wyrwanego znaku drogowego – r. B.Rolirad, 

- zbite lustro drogowe przy starym banku – r. B.Budzyńska, 

- konieczność naprawienia dziur na drodze asfaltowej w Probostwie Górnych                     

w kierunku Pana Szczesnego – r. J.Kulpa. 
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Ad. 7 

Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji 

Agnieszka Augustyniak 

Protokołowała : 

Aleksandra Bednarek 

Inspektor ds. obsługi rady 

 


