
UCHWAŁA NR  XVI/119/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty z działalności w 2015 r. 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.) w związku z § 41 pkt 1 Statutu 

Powiatu Nowodworskiego przyjętego uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego ( Dz. U. Woj. Pom. z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 446) uchwala się: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Oświaty z działalności w 2015 r., które stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/119/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

           z dnia 29 marca 2016 r.  

 

Sprawozdanie 

Komisji Oświaty 

z działalności w 2015 r. 

 

Komisja Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zrealizowała plan pracy 

na rok 2015, w następującym zakresie: 

 

- podsumowała i oceniła realizację programów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i 

projektów edukacyjnych w I półroczu roku szkolnego 2014/2015. 

- oceniła pracę szkół w okresie ferii zimowych. 

- oceniła stan techniczny placówek oświatowych – wizytacja. 

- odbyła spotkanie z dyrektorami szkół w tematyce dotyczącej polityki oświatowej na lata 

2015 – 2019.  

- przeanalizowała plany rekrutacji w placówkach oświatowych na rok 2015/2016. 

- oceniła osiągnięcia dydaktyczne  (udział młodzieży w konkursach, olimpiadach, turniejach). 

- złożyła wnioski do projektu budżetu na rok 2016. 

- przeanalizowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w: gimnazjum sportowym i w 

gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

- oceniała wyniki egzaminów zawodowych i matur w roku szkolnym 2014/2015. 

- opiniowała projekt budżetu na rok 2016. 

- opracowała plan pracy Komisji Oświaty na rok 2016. 

 

Ponadto Komisja opiniowała materiały przedstawiane pod obrady sesji Rady Powiatu                       

w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności. Komisja 

stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu, przedkładając raz do 

roku z jego realizacji  swoje sprawozdanie. 

Wobec powyższego Komisja Oświaty przedstawia do przyjęcia przez Radę Powiatu       

w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie Komisji z działalności w 2015 r. Tym samym 

wypełnia obowiązki prawne. 

 

                                                  Przewodniczący Rady 

                                                 ( - )    
 

                                                  Jacek Gross               

 


