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PROTOKÓŁ NR 3.2015 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

z dnia 15 października 2015 r.  

 

Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 

12. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Ryszard 

Andruszkiewicz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu 

komisji. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji i komisja 

jest zdolna do podejmowania uchwał.  

W posiedzeniu uczestniczą: Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie A.Dorochowicz, 

Sekretarz M.Waszkiewicz – protokolant.  

Lista obecności w załączeniu.   

 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie informacji na temat przygotowania Szkoły do nowego roku 

szkolnego wraz z przeglądem budynku Zespołu Szkół w Jeleniewie. 

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2014/2015. 

3. Sprawy bieżące i opiniowanie projektów uchwał. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przedstawienie informacji na temat przygotowania Szkoły do nowego roku 

szkolnego wraz z przeglądem budynku Zespołu Szkół w Jeleniewie. 

A.Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie przedstawiła informację o 

przygotowaniu szkoły do nowego roku szkolnego. W okresie wakacji został wykonany 

kapitalny remont świetlicy szkolnej, szkoły podstawowej i odnowienie pokoju 

nauczycielskiego. Poza tym pomieszczenia szkoły podstawowej i gimnazjum 

wykorzystywane są na potrzeby zadań szkolnych. Potrzeby szkoły podstawowej są 

większe z uwagi na rozmieszczenie oddziałów przedszkolnych w budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Jeleniewie dla dzieci 3 i 4 letnich oraz w budynku byłej szkoły 

w Gulbieniszkach dla dzieci 5 i 6 letnich.   

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki dokonała przeglądu budynku 

Zespołu Szkół w Jeleniewie.  

  

Ad. 2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2014/2015. 

 

A.Dorochowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Jeleniewie przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. W roku szkolnym 2014/2015 w 

Zespole Szkół w Jeleniewie było 18 oddziałów: w tym 3 oddziały przedszkolne, 10 oddziałów 

w szkole podstawowej i 5 oddziałów w gimnazjum. W porównaniu do roku szkolnego 

2013/2014 liczba oddziałów wzrosła o 1.  

Liczba uczniów w Zespole wyniosła 354 (w tym 57 w oddziałach przedszkolnych, 198 w 

szkole podstawowej i 99 w gimnazjum). W stosunku do roku ubiegłego liczba uczniów 

zwiększyła się o 29. Niemal, co drugi uczeń w szkole był objęty pomocą psychologiczno– 
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pedagogiczną. Zatrudnienie pracowników liczyło 36 nauczycieli, 29 nauczycieli 

zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jeden nauczyciel na urlopie 

macierzyńskim), w przeliczeniu na etaty stanowiło to 29,00 etatu i 7 nauczycieli 

zatrudnionych było w niepełnym wymiarze, co stanowiło 3,93 etatu. W porównaniu do roku 

2013/2014 liczba nauczycieli zmalała o 3. Ogółem przeliczeniowo etatów nauczycielskich w 

roku szkolnym 2014/2015 było o 0,58 mniej niż w roku poprzednim. Ponadto zatrudnionych 

było 3 pracowników administracyjno-biurowych, 5 sprzątaczek (w tym jedna w oddziałach 

przedszkolnych w Gulbieniszkach), 1 konserwator, 2 pomoce nauczyciela. Do Zespołu Szkół 

w Jeleniewie dowożonych było 215 uczniów (w tym 16 do oddziału przedszkolnego, 134 do 

szkoły podstawowej, 65 do gimnazjum). Od października 2014 r. do maja 2015 r. 174 dzieci 

było objętych dożywianiem (w tym 23 w oddziałach przedszkolnych, 109 – w szkole 

podstawowej, 42 – w gimnazjum). Dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów 

uzyskało 59 uczniów – w poprzednim roku szkolnym – 56 uczniów.  

Szkoła kontynuowała realizację Projektu współfinansowanego z EFS, działanie 9.1.1. 

„Oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie”. Projekt realizowany był od 1 sierpnia 

2012 r., planowany termin zakończenia – 31 lipca 2014 roku. W roku szkolnym 2014/2015 
zorganizowano 1 grupę 10-godzinną do której uczęszczało 18 dzieci 3-4 letnich.  

W okresie od 26 października 2013 r. do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 

2014/2015 w Gimnazjum był realizowany projekt współfinansowany z EFS, działanie 9.1.2. 

– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych -„Jeleniewska Akademia Rozwoju 

Edukacji i Kompetencji” – JAREK. Projektem objęci byli uczniowie z klas I-III Gimnazjum 

– 36 uczniów. Organizowane były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (z przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych, przedmiotów humanistycznych i języka angielskiego) i 

zajęcia dodatkowe (z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, z 

przedsiębiorczości, nowoczesnych technik komputerowych ICT i zajęcia w ramach 

Szkolnego Ośrodka Kariery). W ramach programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce w 

szkole” dzieci klas I-III, otrzymywały świeże owoce i warzywa. W programie uczestniczyło 

142 dzieci (oddziały przedszkolne) i uczniów (klas I-III). Nauczyciele poszczególnych klas 

podjęli działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym – przeprowadzili zajęcia w 

oparciu o własnoręcznie opracowane scenariusze. Szkoła Podstawowa w Jeleniewie na 

podstawie wniosku Dsml_P3_f1 3/2015 objęta była programem „Doskonałe mleko”, w 

którym uczestniczy 239 uczniów. Dzieci piją białe 2% mleko – opakowania o pojemności 

0,25 litra. Uczniowie klas V i VI ze szkoły podstawowej i z klas I, II, III Gimnazjum 

realizowali program edukacyjny pn. „Trzymaj formę”, w ramach podejmowanych bardzo 

ciekawych działań uczniowie poznawali zasady zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia 

(między innymi bieg przełajowy „Pokonaj Szurpiły”, konkurs wiedzy prozdrowotnej, 

konkurs zdrowej żywności, itp.). 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej uzyskali 4 stanin- 

niżej średnie wyniki sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej, są one niższe od 

średnich wyników krajowych, sprawdzian z części język polski uczniowie napisali na dobrym 

poziomie, o tak niskich wynikach zdecydowały wyniki sprawdzianu z matematyki. 

Analogicznie w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej uzyskali 

6 stanin – wyżej średni. Średnie wyniki sprawdzianu zewnętrznego były wyższe od średnich 

krajowych. O tak dobrych wynikach zdecydowały wyniki z matematyki, wyniki z języka 

polskiego były wówczas niskie.  

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy III Gimnazjum uzyskali bardzo wysokie 

wyniki na zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym: wyniki wyżej średnie – 6 stanin (część 

humanistyczna i języki obce: język angielski i język rosyjski - poziom podstawowy), wyniki 
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wysokie – 7 stanin (przedmioty matematyczno – przyrodnicze), wynik bardzo wysoki – 8 

stanin (matematyka – 5–ty rok z rzędu).    

  

Komisja przyjęła przedstawione informacje i nie wniosła żadnych uwag. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad R.Andruszkiewicz Przewodniczący 

Komisji zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Podpisy Komisji: 

1. Andruszkiewicz Ryszard    – przewodniczący   ………………… 

2. Waszkiewicz Stefan – zastępca przewodniczącego  ………………… 

Członkowie Komisji: 

3. Klepacki Dariusz        ………………… 

4. Sobol Justyna          ………………… 

5. Wysocki Tomasz      ………………… 

 

 

 

 

 
Protokołowała:  

Maria Waszkiewicz 

 

 

 
Sp.MW 

dn. 15.10.2015 r. 


