PROTOKÓŁ

NR

33/09

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 17 marca 2009 roku o godz 900
w lokalu Szkoły Podstawowej w Jazgarce

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 Szkoły Podstawowej w Jazgarce.
Na zadawane przez radnych pytania Pani Marzena Pokora – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazgarce
udzieliła następujących wyjaśnień:
System organizacyjny:
W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnych etatach, 2 nauczycieli niepełno etatowi, 1
nauczyciel języka angielskiego i obsługa tj. 2 sprzątaczki, 1 i ½ etatu palacza oraz ½ etatu
konserwatora. W zespole wychowania przedszkolnego zatrudnionych jest 2 nauczycieli na 20/25
etatu. Zatrudnieni nauczyciele mają wszyscy wyższe wykształcenie, 9 nauczycieli są nauczycielami
dyplomowanymi, a jeden mianowany. Żadna z zatrudnionych osób nie jest spokrewniona z panią
dyrektor. Kadra nauczycielska jest w młodym wieku, jedna tylko z pań tu pracujących mogłaby już
odejść na emeryturę. Pani dyrektor ma 3 godziny nadliczbowe i pozostali nauczyciele również mają
po 3 godziny nadliczbowe, jedynie więcej godzin ma nauczyciel od wychowania fizycznego.
Do szkoły uczęszcza 66 uczniów wraz z zerówką, a razem z zespołem wychowania przedszkolnego do
szkoły uczęszcza 80 dzieci. W szkole jest 10 sal lekcyjnych z czego w jednej z sal urządzona jest
pracownia komputerowa i w jednej mieści się biblioteka. Klas łączonych nie ma, najmniejsza klasa
liczy 6 uczni. Szkoła nie ma problemów wychowawczych z uczniami. Szkoła nie posiada monitoringu.
Nie prowadzi nauczania indywidualnego, bo nie ma takich przypadków.
Uczniowie szkoły uczestniczą w różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminnych i wyższych,
ostatnio szkoła zdobyła czwarte miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.
Budżet szkoły opiewa na kwotę ok. 730 tys. zł. i za ostatni rok został w pełni wykorzystany.
W ubiegłym roku wykonano wieszaki do szatni i obudowano grzejniki.
Pani dyrektor zgłosiła pilną potrzebę budowy sali gimnastycznej, gdyż takowej szkoła nie posiada.
Lekcje wf. odbywają się w salach lekcyjnych i na korytarzu, a latem na boisku szkolnym, które też
bardzo się niszczy ponieważ korzysta z niego młodzież i dzieci nie tylko w czasie trwania zajęć
lekcyjnych, ale także po lekcjach.
Radny Jan Kulasik zgłosił też potrzebę budowy chodnika co najmniej na odcinku 200 m przed szkołą,
gdzie uczniowie oczekują na autobus szkolny.
Opał do szkoły zakupywany jest na zasadzie zapytania o cenę (telefonicznie), rocznie szkoła zużywa
ok. 18 ton węgla. Sugestią komisji było, żeby zakup opału odbywał się na zasadzie zbierania ofert na
piśmie, żeby nie było zbędnych podejrzeń.
Dom Nauczyciela zamieszkiwany jest przez 3 rodziny.
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WNIOSKI:
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

3. Kulasik

Jan Mirosław - członek - …………………………………..

4. Pajka

Stanisław

5. Kamiński

Marian

6. Deptuła

Jan

- członek

7. Bielski

Ryszard

- członek - ………………………………..

8. Olender Bolesław Czesław

Zastępca przewodn. - …..………………..

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

- członek - ……………………………….

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