
 Załącznik Nr  14łącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr 137/XII/20 

 Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 z dnia 31 stycznia 2020 r. 

 
 

 

PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI  

RADY POWIATU NOWOSĄDECKIGO NA 2020 ROK (RAMOWY) 

 

 

Styczeń/luty/marzec 

 

1. Zapoznanie się z planem naboru do szkół na rok  2020/2021. 

 

2. Analiza i ocena działań marketingowych placówek oświatowych i Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu w zakresie promocji. 

 

Kwiecień: 

 

1. Informacja na temat środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli w 2019 roku. 

2. Zapoznanie z powiatowymi jednostkami oświatowymi-posiedzenie wyjazdowe. 

 

Maj: 

 

1. Potrzeby remontowe i inwestycyjne placówek oświatowych Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Czerwiec: 

 

1. Wstępna analiza naboru do szkół na rok szkolny 2020/2021. 

 

Sierpień: 

 

1. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki do nauki w roku szkolnym 2020/2021. 

 

2. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Wrzesień: 

 

1. Organizacja szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

Październik: 

 

1. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny  

w tym o wynikach: 

 egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty zgodnie z art. 11 ust. 7- 

Prawo Oświatowe. 



 

Listopad: 

 

1. Zapoznanie się z projektami finansowymi szkół i placówek oświatowych w budżecie na 

2020 rok 

 

Grudzień: 

 

1. Wypracowanie opinii Komisji Edukacji Rady Powiatu w sprawie projektu uchwały 

budżetowej na 2021 rok.  

2. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2021 

rok. 

3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku. 

 

 

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 złożonych w planie pracy może ulec zmianie 

ze względów organizacyjnych. 

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

 

 

 

 

             Przewodniczący 

            Komisji Edukacji 

                Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 

                                                                              Andrzej Gancarz 


