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Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 13 października 2015
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Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program komisji:

1. Wizytacja i przegląd placówek oświatowych :
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panem Piotrem 
Garbaczem odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

W trakcie wizytacji Komisja stwierdziła zły stan podwórza ze względu na nierówną 
uszkodzoną nawierzchnie z przodu szkoły jak i ze względu na to, że nie ma systemu 
drenażowego niezbędnego do właściwego odprowadzania wody na zewnątrz budynku.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

Potrzeby:

- Braki urządzeń multimedialnych,
- Ocieplenie budynku,
- Zamontowanie odwodnienia dookoła budynku,



- Brak sali gimnastycznej,
- Remont schodów ewakuacyjnych,
- Możliwość zamontowania solarów na dachu budynku,
- Zakup i montaż ogrzewacza wody na górze budynku,
- Usunięcie starej i wymiana na nową pokrywy do szamba na terenie szkoły - zagraża 
bezpieczeństwu,
- Zamontowanie oświetlenia w pokoju nauczycielskim, obecne jest niewystarczające,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 2 w Krępnej

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panią Tatianą Dreszer 
odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Zgodnie z relacją pani Dyrektor obiekt szkoły, w tym boiska są narażone na 
dewastacje wandali nachodzących teren szkoły. W związku z tym Komisja uznała, że należy 
poczynić starania odnośnie zwiększenia kontroli policji w godzinach wieczornych.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

Potrzeby:

- Braki urządzeń multimedialnych
- Brak barierek zabezpieczających przed wybiegnięciem na ulice przy wejściu na teren szkoły,
- Wymiana ogrodzenia wokół szkoły,
- Zamontowanie monitoringu,
- Wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 w Januszkowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panią Marią Knop 
odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:



Potrzeby:

- Braki urządzeń multimedialnych,
- Zamontowanie piłko chwytów na terenie boiska,
- Konserwacja dachu - papy termozgrzewalnej,
- Remont elewacji - Odchodząca miejscami,
- Wymiana naświetlenia antresoli,
- Zamontowanie nawiewu w kotłowni,
- Remont ogrodzenia boiska,
- Zamontowanie zewnętrznej drabinki na dach,
- Wymiana posadzki i wykładziny w salach których jest to konieczne,
- Remont odchodzących tynków mozaikowych wewnątrz szkoły,

Program następnego posiedzenia:
• wizytacja szkół cd.

III. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:
1 7  10 .

GODZINA: AS AC

Na tym  protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący komisj i

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący komisji

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa

Protokolow al/a


