
Protokół Nr 7/2019 

z posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu 29 sierpnia 2019r. 

 

 Posiedzenie komisji otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący komisji 

rewizyjnej Arkadiusz Ogłoza. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z 

załączoną do niniejszego protokołu listą obecności (nieobecna była radna Malwina Wrona). 

Ponadto w posiedzeniu komisji udział wzięli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy 

Bożena Petrus i Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni Elżbieta Stemplewska. 

 

Tematem posiedzenia było: 

1.Kontrola przygotowania oświaty do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. 

 
Ad.1.Przewodniczący komisji zaproponował, że komisja wysłucha informacji dyrektorów  

         placówek oświatowych na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Po 

wysłuchaniu informacji i dyskusji komisja podejmie decyzję czy uda się na kontrolę stanu 

przygotowania obiektów w Pierzchnicy i w Drugni. Członkowie komisji nie wnosili sprzeciwu. 

 Przewodniczący komisji poprosił Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy  o 

przedstawienie informacji o stanie przygotowania Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy do 

nowego roku szkolnego. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy Pani 

Bożena Petrus przedstawiła informację na temat przygotowania szkoły do nowego roku 

szkolnego 2019/2020. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przedstawiła przygotowanie placówki od strony dydaktycznej i od strony gospodarczej. 

Stwierdziła, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. 

 Następnie przewodniczący komisji poprosił Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Drugni o przedstawienie informacji o stanie przygotowania placówki do roku szkolnego. 

 Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni Pani Elżbieta 

Stemplewska przedstawiła informację o stanie przygotowania Społecznej Szkoły Podstawowej 

w Drugni do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Informacja stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 Dyrektorzy szkół na pytania członków komisji, związane z funkcjonowaniem szkół 

udzielali wyjaśnień. 

Po dyskusji komisja jednomyślnie ustaliła, że uda się na wizję szkoły w Drugni.  

Komisja po oględzinach pomieszczeń szkoły nie wniosła zastrzeżeń do przygotowania 

obiektu do rozpoczęcia roku szkolnego i stwierdziła, że szkoła jest gotowa do przyjęcia 

uczniów i rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim 

za udział i zamknął posiedzenie komisji. 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

Protokółował: 

S.Kielesiński 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                       Arkadiusz Ogłoza 

 


