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Protokół Nr 3/2019 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 26 czerwca  2019 r. 

 

 Dnia 26 czerwca 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury  i Sportu w 

którym udział wzięli jej członkowie, wójt gminy, dyrektor gminnego ośrodka kultury oraz 

dyrektorzy szkół. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  komisji, która przywitała obecnych po czym 

przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie informacji dotyczącej pielęgnacji tradycji folklorystycznej   i promocji gminy. 

3. Przyjęcie informacji o kołach zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

4. Zapoznanie się z analizą dotyczącą poziomu nauczania w gimnazjum i VIII klasach szkół 

podstawowych na podstawie testu sprawdzającego  z uwzględnieniem kontekstu kształcenia         

( ucznia, nauczycieli, środowiska, rodziców). 

5. Przyjęcie informacji dotyczącej organizacji szkół  na rok szkolny 2019/2020. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 i 3 

 Dyrektor GOK Pani Maja Kołtońska poinformowała, iż tradycje folklorystyczną 

kultywuje zespół „Kujawy Nadwiślańskie” pod kierownictwem Pani Katarzyny 

Mrówczyńskiej. Zespół brał udział w Dniach Otwartych w Zarzeczewie, Dniu Seniora w 

Ciechocinku oraz Przeglądzie Zespołów ludowych. 

W gminnym ośrodku działają następujące koła: 

- warsztaty gry na gitarze, akordeonie i pianinie, 

- taniec breakdance, 

- taniec współczesny, 

- orkiestra dęta, 

- karate, 

- kangoo jump, 

- aerobik, 

- koło naukowe. 
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W ciągu tygodnia w zajęciach uczestniczy 135 dzieci. 

Radna Agnieszka Augustyniak podziękowała Pani wójt i Pani dyrektor za tak prężną 

działalność GOK-u. 

Pani dyrektor wyjaśniła, iż uczestnictwo w zajęciach jest dofinansowywane. Rodzice dziecka 

płaca 50 zł miesięcznie a drugie tyle dokłada gmina. Każdemu instruktorowi trzeba zapłacić 

100 zł miesięcznie za dziecko. 

Pani wójt podkreśliła, iż atrakcji jest bardzo dużo i co najważniejsze są one bezpłatne.                  

W żadnej innej gminie nie  ma dla dzieci bezpłatnych zjeżdżalni, animacji itp. 

 

Ad. 4 i 5 

 Dyrektor SP w Przywieczerzynie Pani Laura Andrzejczak przedstawiła następujące 

wyniki testu sprawdzającego; 

Szkoła    gmina            woj.              kraj 

- j.polski – 63%  69%   60%  63% 

-matematyka – 39%  44%  42%  45% 

-j.angielski – 55%  56%  55%  59% 

 

Zgodnie z organizacją szkoły na rok 2019/2020 do szkoły będzie uczęszczało 55 uczniów.           

W szkole będzie zatrudnionych 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 9 na część etatu               

( chemia, fizyka, j. rosyjski, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza               

o społeczeństwie, geografia, historia, matematyka, j.angielski). 

 

Dyrektor SP w Lubaniu Pan Janusz Szałek przedstawił następujące wyniki testu 

sprawdzającego; 

- j.polski – 63%  

-matematyka – 44%  

-j.angielski – 58%  

Pan dyrektor zwrócił uwagę na dysproporcje jakie występują w wynikach w konkretnych 

klasach. Niski wynik testu kilku uczniów w klasie zaniża średnią całej klasy. 

 

Zgodnie z organizacją szkoły na rok 2019/2020 do szkoły będzie uczęszczało 266 uczniów. 

W szkole będzie zatrudnionych 30 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 7 na część etatu. 
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Jednocześnie Pan dyrektor poinformował, iż w nowym roku szkolnym ze względów 

bezpieczeństwa po rozpoczęciu lekcji o godz. 8 będzie udostępniane tylko jedno wejście do 

szkoły podstawowej. Na odwozy uczniowie będą wychodzić dwoma wejściami. 

 

Panie dyrektor szkoły w Ustroniu i Przywieczerzynie poinformowały iż po rozpoczęciu lekcji 

w ich szkołach również udostępniane jest jedno wejście od podwórka. Wejścia frontowe są 

zamknięte.                

 

Dyrektor SP w  Ustroniu  Pani Anna Płażewska przedstawiła następujące wyniki testu 

sprawdzającego; 

Średni wynik    najwyższy   najniższy 

- j.polski – 80% ( 9 stanin)   90%   64%   

-matematyka – 48% (6 stanin )  77%   23%  

-j.angielski – 55% ( 5 stanin )  95%   20%  

Pani dyrektor zaznaczyła, iż najwyższy 9 stanin osiągnięty został z języka polskiego, którego 

uczy Pani Agnieszka Augustyniak. 

Pani wójt pogratulowała wyników Pani dyrektor oraz Pani Agnieszce Augustyniak. 

 

Zgodnie z organizacją szkoły na rok szkolny 2019/2020 do szkoły będzie uczęszczało                  

27 uczniów. Pięciu nauczycieli w tym dyrektor będzie zatrudnionych na cały etat 6 

nauczycieli będzie zatrudnionych na część etatu.  

Liczba uczniów w nowym roku szkolnym nie jest jeszcze pewna. Wszystko zależy od decyzji 

rodziców. 

 

Ad. 6 

 Spraw bieżących nie zgłoszono. 
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Ad. 7 

Przewodnicząca  komisji podziękowała a wszystkim za przybycie po czym dokonała 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  

 Agnieszka Augustyniak 

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


