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Plan pracy na rok 2012

Lp Temat Miesiąc

1. 1/ Opinia projektu budżetu gminy Masłów na rok 2012.

2/ Wypracowanie wniosków komisji do budżetu 2012.

3/ Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4/ Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach na terenie gminy Masłów, 

w roku 2011.

5/ Wstęp do analizy sieci szkół.

6/ Podsumowanie rocznej pracy komisji w roku 2011.

7/ Plan pracy komisji na ro 2012.

Styczeń

2. 1/ Spotkanie z dyrektorem GOKiS w Masłowie oraz 

przedstawicielem Urzędu Gminy ds. Promocji, w celu 

omówienia problemów z zakresu kultury i promocji gminy. 

Luty

3 1/  Spotkanie z przedstawicielem GOPS-u w Masłowie oraz 

Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki.

2/  Informacja o współpracy zagranicznej. 

Marzec

4 Informacja o projektach organizacyjnych szkół na rok 

2012/2013.

Kwiecień

5 1/ Spotkanie z dyrektorami szkół gminy Masłów w celu 

omówienia problemów występujących w zakresie oświaty.

2/ Ocena stanu technicznego obiektów szkolnych dokonana 

wspólnie z dyrektorami szkół. 

Maj

6 1/ Przygotowania do organizacji imprez kulturalnych w 

okresie wakacji – spotkanie z przedstawicielem GOKiS.

Czerwiec



7 Ocena przygotowania szkół w tym również świetlic 

samorządowych dla dzieci w wieku przedszkolnym do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Sierpień

8 1/ Spotkanie z przedstawicielem GOPS-u w Masłowie i 

Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki, w ramach 

cyklicznych spotkań. 

2/ Spotkanie z przedstawicielami Rad Rodziców.

Wrzesień

9  Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2010/2011 wraz ze szczegółową analizą 

wyników ze sprawdzianów i egzaminów.

Październik

10 1/ Podsumowanie rocznej pracy komisji.

2/ Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013.

Grudzień

Komisja wnosi o akceptację przedstawionego planu pracy na rok 2012. Jednocześnie 

komisja prosi o uwzględnienie możliwości wniesienia pod obrady zadań, wynikłych 

w trakcie roku, których nie można było przewidzieć tworząc niniejszy plan.     

Przewodnicząca Komisji

  Małgorzata Kozubek
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