
RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI I SPORTU
RADY POWIATU NOWOSADECKIEGO NA 2008 ROK

 
 

L.P. TERMIN TEMATYKA SPOTKAŃ
1. STYCZEŃ

 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy 
komisji w 2007 roku.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.

2 LUTY
 

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
Spotkanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty 
nadzorującymi placówki prowadzone przez powiat 
nowosądecki.
Zapoznanie się z bazą internatową placówek 
oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu 
w Nowym Sączu.

3. MARZEC
 

Edukacji osób niepełnosprawnych. Spotkanie 
z „Grupą Maltańską”.
Ocena przygotowania szkół do egzaminów 
maturalnych i zawodowych.
Analiza placówek pod względem proponowanego 
naboru do szkół.

4. KWIECIEŃ Spotkanie z Komisją Oświaty Urzędu Miasta Nowego 
Sącza.

5. MAJ Ocena bazy sportowej. 
Wyjazd do CKU Marcinkowice i CKP Grybów w 
celu zapoznania się z bazą tych placówek.

6. CZERWIEC Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 
okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu 
przygotowań.
Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku.

7. LIPIEC Analiza naboru do szkół.
8. SIERPIEŃ Międzynarodowa współpraca szkół, ocena 

możliwości aktywizacji współpracy przygranicznej.
Ocena przygotowania placówek oświatowo-
wychowawczych do nowego roku szkolnego.

9. WRZESIEŃ
 

Kształcenie zawodowe - ocena bazy szkół pod kątem 
ich wyposażenia.
Problemy kształcenia specjalnego, spotkanie z 
dyrektorami. 



10. PAŹDZIERNIK Efekty kształcenia w świetle wyników maturalnych i 
egzaminów zawodowych. 
Spotkanie z dyrektorami szkół i nagrodzonymi 
nauczycielami. 

11. LISTOPAD
 

Problemy alkoholizmu i narkomani - analiza 
możliwości przeciwdziałania patologiom społecznym 
w szkołach.

12. GRUDZIEŃ Przygotowanie głównych założeń do planu pracy 
Komisji na rok 2009.
Opiniowanie projektu  uchwały budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na rok 2009 w dziale „Oświata 
i wychowanie” oraz w dziale „Kultura fizyczna 
i sport”.

 
Uwagi:
 

1.    Powyższy  plan  pracy  jest  planem  ramowym  –  zawarta  w  nim  tematyka  spotkań 
wyznacza główne kierunki działań Komisji Edukacji i Sportu.

2.     Posiedzenia  Komisji  uwzględniają  w  porządku  obrad  opiniowanie  uchwał  oraz 
omawianie spraw bieżących.

3.     Częstotliwość spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb, 
członkowie Komisji zdecydowali. 

4. Członkowie Komisji wyrazili gotowość współpracy i organizacji  posiedzeń z innymi 
Komisjami  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  oparciu  o  wspólne  płaszczyzny 
problemowe. 

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy może ulec 
zmianie ze względów organizacyjnych. 

6. Na  spotkania  Komisji  zapraszane  będą  osoby  merytorycznie  odpowiedzialne  za 
omawiany temat. 

 
RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI I SPORTU NA ROK 2008 został przyjęty  
na posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu w dniu 31 stycznia 2008 r.
 

Przewodniczący
Komisji Edukacji i Sportu RPN

 dr Ryszard PORADOWSKI
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