
Rada Miejska 

w Zdzieszowicach

Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. O becni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program komisji:

1. Wizytacja i przegląd placówek oświatowych :
a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 1 w Zdzieszowicach
b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 2 w Zdzieszowicach
c) Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 w Zdzieszowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panią Gabrielą 
Ostrychacz odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Podczas rozmów z nauczycielami postawione zostały pytania:

- Dlaczego szkoła będąc jednym z liderów w programie Erasmus nie otrzymała akceptacji ze 
strony gminy niezbędnej do dalszego uczestnictwa w tym programie?
- Czy istnieje szansa na otrzymanie dofinansowania dla dzieci wyjeżdżających na sanatoria?

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych niezbędnych do 
realizacji są:

- Wymiana podgrzewacza ciepłej wody 300L wraz z osprzętem w kotłowni,
- Konserwacja boazerii zewnętrznej ścian bocznych okien na poddaszu budynku,



- Montaż parapetów zewnętrznych na poddaszu, uszczelnienie styków kitem trwale 
plastycznym,
- Malowanie sali gimnastycznej, wymiana siatek ochronnych, odnowa parkietu,
- Odmalowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie ubytków w kafelkach
- Przebudowa pomieszczeń piwnicznych na sanitariaty i szatnie
- Zaadaptowanie strychu na pomieszczenia do zajęć, remont sali 10,
- Wymiana ogrodzenia przy szkole od ul. Chrobrego i Myśliwca,
- Plac zabaw,
- Kserokopiarka - brak tego urządzenia utrudnia prace placówce,
- Monitoring na obiekcie szkoły,
- Klimatyzacja w sali komputerowej i sali nr. 9
- Wymiana nawierzchni na boisku sportowym oraz nowa bieżnia 60m.,
- Centrala telefoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 2 w Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panią Ewą Obstoj 
odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Pani Dyrektor zapoznała komisje z planami budowy placu zabaw jakie powstanie do 
końca roku oraz pokazana została komisji sala pamięci, która w niedługim czasie zostanie 
otwarta dla uczniów.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych niezbędnych do 
realizacji są:

- Brak piłkołapów na boisku oraz wymiana siatki ochronnej,
- Ocieplenie obiektu
- Braki urządzeń multimedialnych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 3 w Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panią Małgorzatą 
Ambroży odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Komisja została zapoznana z problemem jakim boryka się szkoła - problem ten 
dotyczy niedostatecznej ilości sal lekcyjnych, w związku z tym padła propozycja odnośnie 
możliwości udostępnienia sali przez gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej.



Pani Dyrektor zaznajomiła radnych z szerokim wachlarzem zajęć specjalnych jakie 
posiada szkoła, oraz pokazane zostały sale przystosowane do tych zajęć.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych niezbędnych do 
realizacji są:

- Zamontowanie przed szkołą barierek zabezpieczających przed wtargnięciem na jezdnię,
- Wymiana krat w pomieszczeniach piwnicznych,
- Zabudowanie miejsca dla konserwatora w celu wykonywania bieżących napraw,
- Wymiana popękanych kafli przy wejściu do budynku,
- Zdemontowanie urządzeń na placu zabaw i wymiana na nowe
- Ocieplenie budynku
- Braki urządzeń multimedialnych - projektory wraz z ekranami
- Zakup komputera do gabinetu logopedy
- Zabezpieczenie kwoty w budżecie na projekty wymagające wkładu własnego oraz ułatwiony 
sposób ich pozyskiwania,

Program następnego posiedzenia: 
• wizytacja szkół cd.

III. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:


