Katowice, dn. 17 listopada 2011

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI KULTURY I EDUKACJI ZWIĄZKU w latach 2007 – 2011
TERMIN

TEMATYKA

OBECNI GOŚCIE

Inne informacje

2007
1 marca’07

doświadczenia organów prowadzących w
zakresie tworzenia i uzgadniania regulaminów
wynagradzania nauczycieli

29 marca’07

standardy zatrudniania nauczycieli
i pracowników administracyjno-obsług.
W szkołach i placówkach oświatowych

19 kwietnia’07

obowiązki w zakresie tworzenia regulaminów
określających zasady udzielania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli

17 maja’07
problemy związane z przechodzeniem
nauczycieli na emeryturę

28 czerwca’07

20 września’07

udzielanie dotacji dla szkół
i placówek prowadzonych przez inne
podmioty
Organizacja pracy przedszkoli: odpłatność za
pobyt dziecka w przedszkolu i
przekształcanie przedszkoli w placówki
niepubliczne – doświadczenia
poszczególnych samorządów lokalnych

- wynikiem spotkania było opracowanie przez Komisję
projektu stanowiska Zarządu Związku w/s regulaminów
wynagradzania nauczycieli;
- opiniowanie przez Przewodniczącego Komisji projektu
stanowiska Zarządu w/s ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
- 15 osób
18 osób

Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego

1. p. Zofia Muczko – Z-ca Dyrektora
Oddz. ZUS w Chorzowie
2. p. Maria Drogokupiec – Naczelnik
Wydz. Emerytur i Rent Oddz. w Zabrzu
3. p. Iwona Małczak – ZUS Oddz. w
Rybniku
4. p. BoŜena Pardała – Naczelnik
Wydziału Przyznawania Rent i Emerytur –
Oddział w Sosnowcu
p. Krzysztof Chodorowski –
b. Śląski Wicekurator Oświaty
p. Jadwiga Króliczek – Kierownik
Oddziału edukacji przedszkolnej,
kształcenia specjalnego, podstawowego i
gimnazjalnego Kuratorium Oświaty

na zaproszenie Starosty Tarnogórskiego posiedzenie odbyło
się w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku
17 osób
30 osób

19 osób

16 osób
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2008
28 lutego’08

prowadzenie stołówek w szkołach w
kontekście zmian w ustawie o systemie
oświaty

p. Krzysztof Nowak – Dyrektor Wydziału
Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

23 osoby
- w wyniku uzgodnień ze spotkania Wydział NpiW ŚUW
opublikował komunikat dla jst. w sprawie prowadzenia
stołówek w szkołach w kontekście zmian w ustawie o
systemie oświaty

10 lipca’08

1) szkolnictwo zawodowe w kontekście
naboru do szkół na rok szkolny 2008/2009;

p. Stanisław Faber – Śląski Kurator
Oświaty;

- udział 28 osób
- opracowanie przez Komisję w oparciu o wnioski ze
spotkania projektu stanowiska Zarządu Związku w/s
organizacji szkolnictwa zawodowego;

2) organizacja oddziałów integracyjnych w
szkołach i przedszkolach

18 września’08

problematyka wczesnego wspomagania w
praktyce samorządów

p. Ewa Jakubowska – Dyrektor Wydziału
Nadzoru
Pedagogicznego
KO
w
Katowicach

p. Iwona Kapczyńska – Starszy wizytator,
Śląskie Kuratorium Oświaty

- wnioski wyciągnięte z dyskusji Kurator Oświaty przedstawił
w swoim wystąpieniu nt. działań podejmowanych przez
kuratorium w zakresie koniecznych zmian dotyczących
kształcenia zawodowego podczas Konwentu Burmistrzów i
Wójtów ŚZGiP w Pszczynie
15 osób

p. Barbara Bartecka – Wicedyrektor
Powiatowa Poradnia Psychologiczna
23 października
‘08

zagadnienia opieki zdrowotnej uczniów w
szkołach i przedszkolach

udział przedstawicieli Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ:
p. Halina Kramarczyk,
p. Agnieszka Malicka

2009
14 stycznia’09

orzecznictwo poradni psychologicznopedagogicznych

p. Aleksandra RADZIOCH-DZIENIS - St.
Wizytator, Wydział Strategii Edukacyjnej,
Oddział Wspierania Rozwoju Dzieci i
MłodzieŜy Kuratorium Oświaty w
Katowicach

2

PRZEDSTAWICIELE PORADNI P-P:
p. Barbara Bartecka – Wicedyrektor
Powiatowej PPP w Tarnowskich Górach
p. Urszula Koszutska – Dyrektor PPP w Zabrzu
p. Urszula Podsiad-Jeziorska - Dyrektor
Powiatowej PPP w Częstochowie
p. Maria Podsiadło - Dyrektor PPP w Zawierciu
p. Maria Rozmus – Dyrektor PPP w śorach
p. Hanna Tustanowska - Dyrektor PPP
Nr 5 w Katowicach
p. Wojciech śywczak – Dyrektor PPP w
Bytomiu
p. Halina Kozioł–Woźniakowska –
Dyrektor PPP Ruda Śląska
10. p. Izabela Kotońska – Dyrektor PPP Bielsko
Biała
19 lutego’09

19 marca’09

27 października
’09

24 listopada’09

realizacja nowych przepisów Karty
Nauczyciela, w szczególności regulaminy
wynagradzania
zasady wyliczania średniego wynagrodzenia p. Magdalena Szkop – Główny Specjalista
nauczycieli w oparciu o nowe przepisy ustawy w Wydziale Kontroli Gospodarki
Karta Nauczyciela
Finansowej Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach
Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym
wyniki sprawdzianów i egzaminów (art. 5a ust.
4 dodany Ustawą z 12 lutego 2009 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw),
omówienie spraw organizacyjnych
1) odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu p. Andrzej Rafa – Dyrektor Wydziału
2) ocena pracy dyrektora
Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty
3) wybór Przewodniczącego Komisji
w Katowicach

- udział 15 osób

- udział 28 osób

2010
11 marca’2010

realizacja zapisu art. 30a i 30b ustawy Karta
Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w/s
sposobu opracowywania sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez
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21 września’10

jst. – podsumowanie
problemy związane z udzielaniem dotacji dla
szkół i placówek prowadzonych przez inne
podmioty

obecne 23 osoby

2011
18 stycznia’11
15 lutego’11

27 września’11

20 października

17 listopada’11
15 grudnia’11

kształcenie specjalne (orzecznictwo poradni,
dowóz dzieci, zajęcia rewalidacyjne)
realizacja rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r. w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
1) wybory Prezydium Komisji;
2) odpłatność za pobyt dziecka w
przedszkolu;
3) znaczenie i moŜliwości wykorzystania
narzędzi oferowanych w projekcie
,,Benchmarking – narzędzie efektywnej
kontroli zarządczej w urzędach miast na
prawach powiatu, urzędach gmin i
starostwach powiatowych";
4) realizacja projektów systemowych
„Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III"
dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia pracowników młodocianych –
problemy samorządów
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie
obowiązku szkolnego 6-latków
problemy organów prowadzących w zakresie
szkolnictwa ponadgimnazjalnego (w tym m.in.
w kontekście projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w/s podstawy
programowej kształcenia w zawodach)

obecnych 19 osób
p. Aleksandra RADZIOCH-DZIENIS - St.
Wizytator, Wydział Strategii Edukacyjnej,
Oddział Wspierania Rozwoju Dzieci i
MłodzieŜy Kuratorium Oświaty w
Katowicach
1) p. Mariusz Śpiewok - Kierownik
projektu ,,Benchmarking…”;
2) pracownicy Wydz. Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

obecnych 18 osób

Ewa Chrost – Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego.

obecnych 15 osób

Zbigniew Martyniak - Kierownik Oddziału
Kształcenia Ogólnego, Zawodowego,
Ustawicznego i Akredytacji Śląskiego
Kuratorium Oświaty
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