
Uchwała Nr XXXIV/237/2014 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27 lutego 2014 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2014 r. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 42 pkt 2 Statutu 

Powiatu Nowodworskiego przyjętego uchwałą Nr XXIII/159/2012 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego. (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 15 listopada 2012 r. poz. 3664) uchwala się: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty na 2014 r. w brzmieniu określonym załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

(-) 

Zbigniew Ptak 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisami prawa rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i 

doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład 

osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, 

przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Komisja stała działa 

zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmiany w planie 

pracy. Komisja Oświaty przedstawia do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim plan pracy Komisji na rok 2014. Tym samych wypełnia obowiązki prawne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/237/2014 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 27 lutego 2014r.  

 

Plan pracy Komisji Oświaty na 2014 rok 

 

I Kwartał 

1. Podsumowanie i ocena realizacji programów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i 

projektów edukacyjnych w I półroczu roku szkolnego 2013/2014. 

2. Ocen pracy szkół w okresie ferii zimowych. 

II Kwartał 

1. Analiza planów rekrutacji na rok 2014/2015. 

2. Ocena stanu technicznego placówek oświatowych – wizytacja. 

3. Ocena osiągnięć dydaktycznych ( udział młodzieży w konkursach, olimpiadach, 

turniejach). 

III Kwartał 

1. Wnioski do projektu budżetu na rok 2015. 

2.Analiza wyników egzaminów gimnazjalnych: w gimnazjum sportowym i w gimnazjum w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. 

3. Ocena wyników egzaminów zawodowych i matur w roku szkolnym 2013/2014. 

IV Kwartał 

1.Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2015. 

2. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2015. 

 

 



 


