P R O T O K Ó Ł N R 26/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 28 października 2008 roku o godz 900
w lokalu Zespołu Szkół w Cudku

Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mirosław
Wielechowski.
Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził stan quorum, co pozwala na
prawomocne obrady i podejmowanie uchwał w sprawach.
Listę obecności radnych uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokółu.
Przewodniczący poinformował, że celem dzisiejszego posiedzenia jest dokonanie kontroli
kompleksowej działalności Zespołu Szkół w Chudku.
Na zadawane przez radnych pytania Pan Józef Kojtek – Dyrektor Zespołu Szkół w Chudku
udzielił następujących wyjaśnień:
Do Zespołu Szkół w Chudku uczęszcza 130 uczniów. Szkoła swoim obwodem obejmuje 3
miejscowości tj. Chudek, Gleba i Kierzek, w Kierzku jest filia ZS w Chudku.
Do gimnazjum uczęszczają dzieci z Gleby, Chudka i Kierzka. Obecnie gimnazjum liczy 5
oddziałów i uczęszcza do niego 86 uczniów, natomiast w zerówce jest 17 dzieci.
Zespół Szkół w Chudku zatrudnia 22 nauczycieli.
Budżet szkoły na 2008 rok opiewa na kwotę 13.600 zł.
Budynek szkoły ogrzewany jest węglem. Powierzchnia do ogrzania to 1200m2, na sezon
grzewczy w roku zakupuje się ok. 40 ton węgla. Węgiel dostarcza Pan Markowski.
W Domu Nauczyciela znajdują się dwa lokale mieszkalne, z których jedno zajmuje
emerytowana nauczycielka, a drugie zamieszkuje sekretarka szkoły wraz z mężem.
Na inwestycje w tym roku wydano 39 tys. zł ( okna, podłogi), z tego 14 tys. zł pochodzi od
Marszałka. Około 13 tys. zł wydano na monitoring, z tego 8 tys. również dofinansował
Marszałek.
W chwili obecnej dyrektor przeprowadza rozmowy i przymierza się do rozbudowy budynku
szkolnego. Widzi też pilną potrzebę budowy hali sportowej przy szkole. Obecny budynek
szkolny jest w bardzo złym stanie, pokryty jest starym eternitem i zdarzają się często zacieki.
Wójt przyznał, że musimy myśleć o budowie sali gimnastycznej dla Chudka. Poinformował,
że jest to jedyna szkoła, która ma wysokie osiągnięcia w unihokeju. Dyrektor wyjaśnił, że w
tej chwili uczniowie jeżdżą na treningi i korzystają np. z hali sportowej w Wachu.
Dyrektor podkreślił, że grono nauczycielskie i społeczność szkolna cieszy się faktem nadania
szkole imienia Ks. J. Twardowskiego. Praca wychowawcza została wzbogacona o twórczość
patrona szkoły. Uczniowie bardzo szanują symbole związane z patronem, cieszą się z tego i
chętnie biorą udział w konkursach związanych z patronem. Patron wzbogaca osobowość
nauczycieli i uczniów. Organizowane są wyjazdy dla uczniów na uroczystości do rodzinnej
miejscowości. Ks. Twardowskiego. Szkoła uczestniczyła w zlocie szkół mających imię
Księdza J. Twardowskiego.
Komisja pytała, jak wygląda wybór programu przez nauczyciela, dyrektor wyjaśnił, że
obecnie nauczyciel wybiera program nauczania, wcześniej się z nim zapoznaje, musi to być
program zaakceptowany przez radę pedagogiczną i jest to program zgodny z danymi
Ministerstwa Edukacji. Każdy program musi zawierać podstawy programu.
Radni stwierdzili, że każda zmiana programu nauczania wiąże się z kosztami, a szczególnie
jest to problem dla rodzin wielodzietnych, bo młodsze rodzeństwo nie może skorzystać z
książek po starszym rodzeństwie.
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Dyrektor poinformował, że grono pedagogiczne stara się jak najrzadziej zmieniać program.
Wybrany program obowiązuje przez co najmniej jeden cykl nauczania. W tym roku w
podstawie programowej najwięcej zmian było z matematyki.
Jeśli chodzi o godziny nadliczbowe, to dyrektor osobiście ma 5 godzin ponad wymiarowych,
a pozostali nauczyciele przeciętnie 5 do 6 godzin.
Językiem podstawowym obcym w szkole jest język angielski. Spośród pracujących w szkole
nauczycieli jedna osoba mogłaby być na emeryturze, ale na razie pracuje.
Budżet szkoły na 2009 rok dyrektor planował na 108% większy w stosunku do budżetu tego
roku. Większych remontów nie planowano, ponieważ dyrektor liczy się z tym, że w
najbliższych latach przystąpimy do rozbudowy szkoły.
Na remonty zaplanowano ok. 20 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę okien w 2 salach i
remont części ogrodzenia szkoły.
Filia szkoły w Kierzku otrzymała dolary od Pana Sakowskiego Romualda z USA, była to
kwota 2.400 zł, którą wykorzystano na malowanie szkoły.
W szkole nie miały miejsca większe przejawy chuligaństwa, jeśli zdarzały się drobne
nieporozumienia to załatwiano je we własnym zakresie i nie było potrzeby korzystania z
pomocy Policji. Z narkotykami szkoła również nie ma żadnych problemów.
Współpraca z wójtem układa się bez zastrzeżeń, wójt wspomaga szkołę nie tylko w sprawach
związanych z utrzymaniem szkoły, w sprawach gospodarczych, ale także w konkursach i
wielu sprawach wychowawczych.
W szkole jest czworo dzieci niepełnosprawnych, którzy korzystają z nauczania
indywidualnego.
Komisja również dokonała oględzin budynku i sal klasowych oraz otoczenia wokół budynku i
wnioskowała o poprawienie rynny i zamontowanie osłonek na zewnątrz budynku nad
kamerami od monitoringu.

WNIOSKI:
1. Poprawić rynnę i zamontować osłonki na zewnątrz budynku nad kamerami od
monitoringu.

Komisja nie zgłosiła wniosków do realizacji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:
Teresa Parzych

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu:

1. Wielechowski Mirosław - Przewodniczący - ..............................
2. Tabaka

Janusz

Zastępca przewodn. - …..………………..
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3. Kulasik

Jan Mirosław - członek - ……………………

4. Pajka

Stanisław

- członek - ..............................

5. Kamiński

Marian

- członek - ..............................

6. Deptuła

Jan

- członek - ..............................

7. Bielski

Ryszard

- członek - …………………..

8. Olender Bolesław Czesław

- członek - …………………..

Podpis dyrektora szkoły:
…………………………………..
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