
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/215/2013 
Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 26 lutego 2013r. 
 
 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
na 2013 rok 

 
I kwartał: 
1. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji prac komisji. 
2. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2013 rok. 
3. Przegląd placówek oświatowych, analiza działalności. 
4. Pomoc w organizacji konkursów przedmiotowych. 
5. Spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące bieżącej działalności placówek oświatowych oraz 
planowanych remontów. 
6. Zaopiniowanie stypendiów dla uczniów szkół średnich. 
7.Współpraca z PODN. Warsztaty dla kadr zarządzających, koordynatorów projektów 
oświatowych. oraz nauczycieli. 
8. Organizacja VII Turnieju Samorządowego 
9. Promocja osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. w placówkach oświatowych. 
10. Zapoznanie się z procedurą przyznawania nagród i wyróżnień dla nauczycieli  
i pracowników oświaty 
 
II kwartał: 
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.. 
2. Organizacja Festiwalu Kultury Powiatowej. Opracowanie nowego regulaminu. 
3. Promocja oświaty, kultury i sportu w powiecie  media, radio, TV, www. Starostwo 
powiatowe... Informator samorządowy  
4. Zapoznanie się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy dla młodzieży: miejsca pracy, staże, 
stypendia. Oferty prac sezonowych krajowych i zagranicznych. 
5. Promocja programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. 
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji prac komisji. 
7. Promocja powiatu oraz osiągnięć pracy komisji w mediach. Harmonogram imprez 
kulturalno-oświatowych w powiecie głubczyckim (współpraca z gminami) 
8. Przegląd placówek oświatowych podległych starostwu. 
9.Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2013/2014. Plan promocji                   
i naboru 
10.Promocja dziedzictwa kulturowego w Powiecie Głubczyckim.  Przygotowywania 
projektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (imprezy edukacyjne, 
spotkania, wystawy) 
11. Analiza organizacyjno-finansowa: ZSO,ZSM, OSzW, PODN 
12. Promocja imprez oraz wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych w powiecie. 
 
III kwartał: 
1. Analiza realizacji wniosków z I i II kwartału 2013 roku. 
2. Zapoznanie się z procedurą przyznawania stypendium dla młodzieży. 
3. Sprawozdanie z przebiegu matur 2013. 
4. Analiza naboru do szkół ponad-gimnazjalnych. w roku szkolnym 2013/2014. 
5. Przegląd Placówek Oświatowych. 



6. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na temat bieżącej działalności szkół. 
7. Losy absolwentów. 
8. Opiniowanie kandydatur do nagrody przyznawanej przez Starostę z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  
9.  Organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. 
10. Analiza sytuacji finansowej placówek oświatowych. 
11. Zapoznanie się z działalnością PODN  w roku szkolnym 2013/2014r. 
12. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji Komisji. 
13. Pomoc w organizacji Dożynek Powiatowych 2013r. Opracowanie wspólnego 
harmonogramu imprez 
 
IV kwartał: 
1. Analiza wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.  
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 r. 
3. Inwestycje oraz remonty wykonane w placówkach oświatowych w 2013 roku oraz 
planowane  w  2014r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie kompetencji prac komisji. 
5. Promocja kształcenia ustawicznego oraz kształcenia na odległość. 
6. Pomoc w organizacji kursów edukacyjnych dla dorosłych. 
7.Promocja Europejskich Programów Edukacyjnych oraz szkół biorących udział                             
w projektach. 
8. Opracowanie kalendarza imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych na 2014 r. 
9. Ustalenie harmonogramu imprez: kulturalnych, oświatowych oraz sportowych w powiecie 
głubczyckim na 2014 r. 
10. Sprawozdanie Przewodniczącego  z prac Komisji w 2013 r. 

 
 


