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Protokół 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady 

Gminy odbytego w dniu 24 sierpnia 2015 r. 

 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji. Lista obecności stanowi 

załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 
Zapoznanie się ze stanem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 
2015/2016 ( m.in. dowozy uczniów, wykonane remonty, doposażenie w sprzęt 
dydaktyczny) – przeprowadzenie kontroli w terenie, wypracowanie wniosków. 

                  Posiedzenie miało charakter wyjazdowy do poszczególnych szkół z terenu 

Gminy Niwiska.  Uczestniczyła również wójt gminy Pani Elżbieta Wróbel. Komisja 

spotkała się z dyrektorami szkół i przewodniczącymi Rady Rodziców oraz dokonała 

wizji w każdej placówce i zapoznała się ze stanem wyposażenia szkół w materiały 

dydaktyczne, pomoce naukowe, liczbą dzieci, stanem technicznym boisk sportowych, 

zakresem przeprowadzonych remontów w okresie wakacyjnym, planowanymi 

inwestycjami na najbliższe lata oraz remontami. 

Szkoła Podstawowa Hucisko: 

- ilość dzieci – 33 plus 4 kl.0 

- dowóz dzieci z m – ci Leszcze i Zapole organizowany jest przez gminę, 

- sala komputerowa wyposażona jest w 15 kompletów, 

- wykonane remonty: malowanie korytarzy i sali komputerowej, 

- nie planuje się inwestycji, 

- wyposażenie w sprzęt dydaktyczny: i pomoce naukowe dobre. 

- stan obejścia i boiska przyszkolnego – dobry, 

- współpraca Rady Rodziców ze szkołą – dobra, 

- podręczniki szkolne zamówione. 

               Szkoła bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Potrzeba 

montażu monitoringu. 

Szkoła Podstawowa Trześń: 

- Ilość dzieci – 67, w tym 16 kl. 0 

- wyremontowana została jedna klasa lekcyjna (malowanie, szpachlowanie itp.), 

- sala komputerowa wyposażona w 10 kompletów, 

- wyposażenie w pomoce dydaktyczno – naukowe dobre, 

- planowane inwestycje: budowa mini sali gimnastycznej, 

- podręczniki zamówione. 

                 Szkoła bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. 
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Szkoła Podstawowa Siedlanka: 

- ilość dzieci – 90, w tym 21 kl.0, 

- wyremontowane zostały schody na zewnątrz budynku, wymieniono nawierzchnie na 

płytki antypoślizgowe, 

- sala komputerowa wyposażona w 20 kompletów, 

- wyposażenie w pomoce dydaktyczno – naukowe dobre. 

- współpraca z Radą Rodziców – bardzo dobra. 

               Szkoła bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Jedyny problem to po rozbudowie szkoły brak boisk sportowych przy szkole. 

Szkoła Podstawowa Kosowy: 

- wyremontowane zostało 2 sale dla oddziału przedszkolnego i sala komputerowa, - - 

- wymieniono podłogi, malowanie, wymiana grzejników, oświetlenia na 

energooszczędne oraz wyremontowano i rozbudowano toalety wewnętrzne. 

Planuje się w kolejnych latach remont trzech sal lekcyjnych, wymianę podług, 

malowanie, wymianę grzejników i oświetlenia. 

- liczba dzieci – 28, w tym 4 kl.0, 

- wyposażenie w sprzęt dydaktyczno – naukowy bardzo dobry, 

- boiska sportowe i obejście wokół szkoły utrzymane w należytym porządku, 

- sala komputerowa wyposażona w wystarczającą liczbę komputerów. 

 

Szkoła Podstawowa Przyłęk: 

-  W roku bieżącym w okresie wakacyjnym nie przeprowadzano remontów, gdyż nie 

zachodziła taka potrzeba. 

- W inwestycjach planuje się budowę sali gimnastycznej oraz remont kotłowni w 

szkole. 

- Wyposażenie w sprzęt dydaktyczno – naukowy dobry, obejście wokół szkoły i boiska 

sportowe w należytym stanie, współpraca z Radą Rodziców prawidłowa, liczba dzieci 

na rok szkolny 2015/2016 – 72, w tym kl.0 – 14. Sala komputerowa wyposażona w 

wystarczającą ilość sprzętu. 

Szkoła Podstawowa Hucina: 

- liczba dzieci – 42, w tym kl.0 – 6, 

- wykonano następujące remonty: remont korytarza, wymiana oświetlenia na 

korytarzu, malowanie ubikacji, remont schodów zewnętrznych, wykonano klomb 

kwiatowy, utwardzono parking. 

- sala komputerowa wyposażona w 11 kompletów, 

- wyposażenie w pomoce dydaktyczno – naukowe bardzo dobre. 

Potrzeby inwestycyjne – budowa trzech sal lekcyjnych. 
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Szkoła Podstawowa Niwiska: 

- wykonano malowanie i domalowywanie wszystkich sal lekcyjnych oraz szatni 

- w  jednym pomieszczeniu klasowym wymieniono meble< 

- baza dydaktyczno – naukowa jest dobra, 

-  szkoła posiada wspólną salę komputerową z gimnazjum, ilość komputerów – 

wystarczająca. 

 Planowany jest remont ogrodzenia oraz konserwacja części drewnianej dachu. 

 Liczba dzieci 128, w tym 14 kl.0. Obejście i boiska szkolne w bardzo dobrym stanie. 

Gimnazjum Publiczne w Niwiskach: 

- wykonano poprawki malarskie w salach lekcyjnych, szatni i klatce schodowej, 

-  wymieniono blaty w ławkach szkolnych,  

- liczba dzieci – kl. I – 58 – dwa oddziały, kl. II – 54 dzieci – dwa oddziały, kl. III – 65 

dzieci – trzy oddziały.  

- wyposażenie w sprzęt dydaktyczno – naukowy bardzo dobry,  

- sala komputerowa wspólna ze szkołą podstawową,  

- podręczniki szkolne zamówione, częściowo już spływają, 

-  dowóz dzieci zorganizowany przez Gminę. 

Szkoła przygotowana prawidłowo do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach: 

Liczba uczniów – 139, zatrudnionych nauczycieli 20, pracowników administracji 2. 

Szkoła mieści się w dworku i w Szkole Podstawowej w Niwiskach. W roku szkolnym 

2015/2016 szkoła organizuje dowóz dzieci z Dobrynina i Rzemienia, natomiast dzieci z 

terenu Gminy Niwiska będą dowożone przez rodziców. Remont oficyny pod potrzeby 

szkoły muzycznej trwa. Planowane przekazanie budynku po remoncie – 15.10.2015 r. 

Doposażenie w sprzęt jest dobre, będzie tworzona biblioteka muzyczna od nowego 

roku szkolnego 2015/2016. Sekretariat i dyrekcja szkoły mieści się w pałacu  

w pomieszczeniach, gdzie wcześniej była LGD LASOVIA. 

Komisja stwierdza, że wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Niwiska są 

należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. 

 

                     Protokołowała:                                        Przewodniczący Komisji: 

 

 

 

 

 


