
 Załącznik Nr 17 
 do uchwały Nr 133/XIV/16 
 Rady Powiatu Nowosądeckiego 
 z dnia 19 lutego 2016 r. 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI  
RADY POWIATU NOWOSADECKIEGO NA 2016 ROK (RAMOWY) 

 
 

Styczeń: 
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok. 
2. Przegląd jednostek oświatowych z terenu Starego Sącza oraz Nawojowej oraz 

ocena zmian - posiedzenie wyjazdowe. 
 
Luty: 

1. Przegląd jednostek oświatowych z terenu Grybowa oraz Muszyny oraz ocena 
zmian - posiedzenie wyjazdowe. 

2. Zapoznanie się z planem naboru do szkół na rok 2016/2017. 
3. Spotkanie z dyrektorami szkół w celu wypracowania strategii promocji szkół pod 

kontem naboru.    
 
Marzec: 

1. Analiza danych Systemu Informacji Oświatowej sieci szkół i prognoza 
demograficzna.  

2. Potrzeby remontowe i inwestycyjne placówek oświatowych Powiatu 
Nowosądeckiego. 

 
Kwiecień: 

1. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli w roku 2015 oraz planów na 2016 rok. 

 
Maj: 

1. Zapoznanie się z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, i 
realizowanych projektów ze środków UE.  

 
Czerwiec: 

1. Wstępna analiza naboru do szkół na rok szkolny 2016/2017. 
 
Sierpień: 

1. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych, dla których 
Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, do realizacji zadań statutowych w 
roku szkolnym 2016/2017. 



 
Wrzesień: 

1. Organizacja szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 
 
Październik: 

1. Efekty kształcenia w świetle wyników maturalnych i egzaminów zawodowych.  
2. Informacja na temat realizacji przez Powiat Nowosądecki zadań oświatowych  

w roku szkolnym 2014/2015.  
 
Listopad: 

1. Zapoznanie się z problemami finansowymi szkół i placówek oświatowych w budżecie 
na 2017 r. 

 
Grudzień: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017 rok w 
dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”. 

 
 
Uwagi: 
  

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym - zawarta w nim tematyka spotkań 
wyznacza główne kierunki działań Komisji Edukacji Rady Powiatu 
Nowosądeckiego. 

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

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

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.  

 
 
  
  

Przewodnicząca 
                  Komisji Edukacji    
                                 Rady Powiatu Nowosądeckiego 
 
                     Zofia NIKA 
 
 


