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PLAN PRACY

KOMISJI oŚwIATY I KULTURY FIZYCZNEJ RMż
NA 2016 ľok
SĘczeń
Przygotowanię i zaopiniowanie planu pracy komisji na rok Ż016.
2. Szkolenie w zakľesie pľawa oświatowego
3. Rekĺutacja do gminnych placówek oświatowych - zapoznanie się z kľyteriami
i postępowaniem rekĺutacyj nym.
1.

Luty
Aktualna sýuacja w miejskiej oświacie.
2. o cena rea|izacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieŻy .
1.

Marzec
1' Program rozwoju kultury ťĺzycznej w Żytardowie:

a) zapoznanie się z funkcjonowaniem spółki AQUA
b) działa|nośó komisji konkuľsowej do spraw kultury ťtzycznej
c) infoľmacja na temat ptzyznanej dotacji zbudŻetu Miasta na wspieranie i upowszechnianie

kultuľy ťlzycznej w 2015 ľoku.

Kwiecień
1. Spotkanie zprzedstawicielami Rady

Rodziców działających w szkołach.

2. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Muj
Współpľaca miejskich placówek oświatolvych zPorudniąPsychologiczno -Pedagogiczną.
opinie dla uczniów z klas integracyjnych w szkołach i przedszkolach.
2. Spotkanie z Dyrektorem Miejskiego ogľodu Joľdanowskiego - infoľmacjanatemat
funkcj onow ania i pracy placówki.
1.

Czerwiec
Wykonanie budzetu Miasta w dział'ach 801, 854, 926 za 2015 rok.
2. Plan r eor ganizacji Ze społu obsługi P lacówek o światowych.
1.

Lipiec
Przygotowanie obiektów spoľtowych do miejskiej akcji letniej.
2. R:ealŁ;acja i doÍinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz młodzieży .
1.

L

Sierpień
I.

Or ganizacj a nowego roku szkol nego 20

I6

I

20 I7

.

2.Przygotowanie budynków szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Infoľmacja na
temat prac remontowych i modeľnizacji w placówkach oświatowych.

Wrzesień
Pľopozycje do budżetu Miasta na2017 ľok w zakĺesie oświaty, kultury fizycznej i sportu.
2. O cena r ealizacji wypo czynku letnie go dzieci i młođzieży'
3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieżyw żyrardowskich szkołach.
1.

Październik

omówienie zestawienia dotacji dla instytucji Miasta i organizacjípozarząđolvych
w za]<ĺesie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ľoku 2016.
2. Infoľmacj anatemat pracy placówek oświatowych w 2016 roku.
1.

Listopad
1. Informacja o stanie

realizacjízadanoświatowych Miasta Żyrardowazarokszkolny

20r512016.
2. omówienie projektu budżetu Miasta na20l7 tok.

Gľudzień
1. Spľawozdanie

z działa\nościKomisji oświatyi Kultuľy Fizycznej za20I6 rok.

2. Kalendat z impt ez

wo - rekľe acyj nych, turysty czno - W aj obt azowy ch
organizowany ch przez placówki o światowe i sportowe - pľopozycj e na 20 I'7 rok.
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