PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2017
Data
styczeń

luty

Zagadnienia
1. Plan reorganizacji szkół w gminie.
2. Projekt uchwały w sprawie nowej sieci szkół podstawowych.
1. Regulamin funkcjonowania świetlic wiejskich.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina.
3. Statystycznie w szkołach (w nauczaniu początkowym), ponieważ jeden
nauczyciel spędza z dziećmi większość czasu, kwestie nieobecności nauczycieli i
zastępstw (jakie dodatkowe środki szkoły na to przeznaczają, na ile jest to
zjawisko masowe, no i jak długie łącznie są to absencje).

marzec

1. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina.
2. Wykorzystanie boisk sportowych na terenie gminy Mosina.

kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy organów samorządowych z
organizacjami pozarządowymi.
2. Omówienie wybranych projektów zrealizowanych przez organizacje
pozarządowe w 2016 r.

maj

czerwiec

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1. Plan i realizacja wybranych wydatków budżetowych – analiza wykonania
budżetu Gminy Mosina za rok 2016.
2. Informacja dyrektorów i kierowników placówek (oświatowych, kulturalnych i
sportowych) o wykorzystaniu środków budżetowych na remonty.
3. Wykorzystanie środków na dokształcanie nauczycieli w latach 2014-2015-2016.
1. Organizacja roku szkolnego 2017/2018 na podstawie arkuszy organizacyjnych.
2. Uchwała potwierdzająca funkcjonowanie szkół podstawowych, która będzie
aktami założycielskimi dla tych szkół.
1. Stan zaangażowania inwestycji oświatowych i sportowych.
2. Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo –
wychowawczych na terenie gminy, opracowanie obiektywnego rankingu
potrzeb na rok 2018 (szczegółowy) oraz ogólny na 2019.
3. Wnioski komisji do budżetu na rok 2018.
Komisja wyjazdowa
1. Spotkanie z dyrektorami szkół.
2. Analiza skutków wejścia w życie nowej organizacji szkolnictwa podstawowego
w Gminie Mosina.
1. Analiza Informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
2. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
3. Opiniowanie budżetu na rok 2018.
1. Podsumowanie działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w 2017 roku.
2. Realizacja złożonych przez komisję wniosków.
3. Zatwierdzenie planu pracy na 2018.

PROPOZYCJE DO PLANU PRACY KEKIS NA ROK 2016
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, sportu i edukacji w 2015 r.
Współpraca gminnych szkół z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Puszczykowie, m.in. ilość wydawanych orzeczeń o potrzebie nauczania specjalnego,
indywidualnego, ilość opinii dla sześciolatków o odroczeniu podjęcia obowiązku
szkolnego w 2015 r.
3. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki
motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli.
1.
2.

