
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  
na rok 2012 

 
STYCZEŃ 

1. Spotkanie z przedstawicielem organizatora Festiwalu Kultury Japońskiej w Raciborzu. 
2. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2012. 
3. Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2011. 
4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 
LUTY – (II LO)  

1. Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 
raciborski.   

2. Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli  
i emerytów w 2011 roku. 

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 
 
MARZEC  

1. Stan bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych  
przez powiat raciborski. 

2. Informacja na temat przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do reformy 
programowej. 

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 
 
KWIECIEŃ 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat raciborski. Informacja i analiza złoŜonych sprawozdań 
dyrektorów szkół z sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli  
w roku 2011 oraz informacja na temat złoŜonych zapotrzebowań w w/w zakresie.  

2. Wydarzenia kulturalne w powiecie raciborskim. 
3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 
MAJ 

1. Informacja na temat wydatków powiatu raciborskiego na rzecz niepublicznych 
placówek oświatowych.  

2. Plany naborowe na rok szkolny 2012/2013. 
3. Informacja na temat działań związanych z procesem rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat raciborski. 
4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 
 
CZERWIEC 

1. Analiza wykonania budŜetu powiatu za rok 2011 w zakresie oświaty, kultury  
i sportu. 

2. Współpraca organizacji pozarządowych z władzami powiatu raciborskiego.  
3. Zadania inwestycyjne w zakresie oświaty planowane do wykonania w 2012 r. – 

zaawansowanie prac i plany w tym zakresie.  
4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 
 



SIERPIEŃ 
1. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat raciborski do nowego roku szkolnego. 
2. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 
WRZESIEŃ 

1. Wykonanie budŜetu powiatu raciborskiego za pierwsze półrocze roku 2012 w zakresie 
oświaty, kultury i sportu. 

2. Analiza naboru do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 
raciborski na rok szkolny 2012/2013. 

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 
 
PAŹDZIERNIK 

1. Informacja i analiza realizacji zadań w zakresie kultury i sportu za pierwsze półrocze 
roku 2012. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. 
3. Współpraca szkół i placówek ze szkołami i instytucjami zagranicznymi (zakres 

współpracy, zrealizowane projekty, wydarzenia, daty, inne istotne dane ) – informacja.  
4. Sieć szkół powiatu raciborskiego – analiza. 
5. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 
LISTOPAD 

1. Informacja na temat projektów lub programów realizowanych przez szkoły i placówki 
prowadzone przez powiat raciborski z wykorzystaniem środków pozabudŜetowych  
w roku szkolnym 2011/12.  

2. Informacja i analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych  
w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski. 

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 
 
GRUDZIEŃ 

1. Analiza, wnioski i zaopiniowanie projektu budŜetu powiatu raciborskiego na rok 2013 
w zakresie oświaty, kultury i sportu. 

2. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 
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