
Plan pracy  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

na rok 2022 

 

STYCZEŃ 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady  Powiatu 

Raciborskiego za 2021 r. 

2. Omówienie oraz przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

na  2022r.  

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu raciborskiego 

 

LUTY  

1.  Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat raciborski w 2021r.  

2. Pomoc psychologiczna w szkołach, zatrudnienie psychologów, przykłady działań podejmowanych 

przez szkoły w zakresie pomocy psychologicznej uczniom, w tym przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną -  ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z ze zdalnego nauczania 

oraz izolacji spowodowanej pandemią covid-19.  

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

MARZEC  

1. Subwencja oświatowa a wydatki na rzecz poszczególnych szkół i placówek prowadzonych przez 

powiat raciborski.  

2. Dostęp uczniów do dodatkowych zajęć w szkołach, w tym do zajęć sportowych - z uwzględnieniem 

szczególnie przygotowań do matury i egzaminów zawodowych w latach 2020-2022.  

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

KWIECIEŃ  

1. Analiza budżetów szkół i placówek powiatu raciborskiego – wykonanie budżetów za rok 2021 oraz 

aktualne budżety na 2022 r.  

2. Informacja o podejmowanych działaniach modernizacji bazy sportowej do prowadzenia 

zróżnicowanych i atrakcyjnych zajęć, która jest przede wszystkim adresowana do dziewcząt oraz w 

kontekście zagrożeń zdrowotnych dotyczących osób z nadwagą, cukrzycą i nadciśnieniem. 

3. Wykorzystania środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów w 2021 r. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

MAJ  

1. Plany naborowe powiatu na rok szkolny 2022/2023.  

2. Informacja na temat wydatków powiatu raciborskiego na rzecz niepublicznych placówek 

oświatowych oraz działań kontrolnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie 

wydatkowania tych środków.  

3. Informacja na temat działań związanych z procesem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez powiat raciborski. Podsumowanie akcji promocyjnej w poprzednich dwóch 

latach nauki w szkołach oraz placówkach - MDK i PCS - przykłady i poniesione koszty. 

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

powiat raciborski. Informacja i analiza złożonych sprawozdań dyrektorów szkół z sposobu 

wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w roku 2021 oraz informacja na temat 

złożonych zapotrzebowań w w/w zakresie. .   

5. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZERWIEC  

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2021 w zakresie oświaty, kultury i sportu oraz w zakresie 

działań promocyjnych powiatu.  

2. Zadania inwestycyjne w zakresie oświaty planowane do wykonania w 2022 r. – zaawansowanie prac 

i plany w tym zakresie.  

3. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Raciborskiego w 

latach 2020-2022.  Lista obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

LIPIEC  

1. Analiza naboru w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski.  

 

SIERPIEŃ  

1. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 

raciborski do nowego roku szkolnego. 

2. Wybitne postacie z  historii Raciborza i regionu - funkcjonowanie w edukacji szkolnej i promocji 

powiatu.  

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

WRZESIEŃ 

1. Informacja o programach komputerowych i systemach operacyjnych udostępnianych uczniom 

podległych nam jednostek oświatowych z podaniem ilości dostępnych programów, roku instalacji, 

numeru wersji i informacji najnowszych wersjach danego oprogramowania dostępnych na rynku. 

Zapotrzebowanie na nowe oprogramowanie zgłaszane przez jednostki oświatowe w latach 2020-

2022. Informacja o ilości sprzętu pozyskanego przez powiat w latach 2020-2021 

2. Wykonanie budżetu powiatu raciborskiego za pierwsze półrocze roku 2022 w zakresie oświaty, 

kultury i sportu oraz działań promocyjnych.  

3. Analiza przeprowadzonego naboru do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 

raciborski na rok szkolny 2022/2023. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem. 

2. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

LISTOPAD 

1. Informacja i analiza realizacji zadań w zakresie kultury i sportu za I półrocze 2022 r. 

2. Informacja i analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych  

w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski. 

3. Losy absolwentów szkół - pilotażowy projekt powiatu raciborskiego. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

GRUDZIEŃ 

1. Projekt budżetu powiatu raciborskiego na 2023rok. 

2. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu.   

 

 

 

Adrian Plura 

Przewodniczący Komisji Edukacji,     

                  Kultury, Sportu i Promocji 

    Rady Powiatu Raciborskiego 


