
Protokól nr! /2008
z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczenstwa
w Brochowie odbytego w dniu 30 stycznia 2008 w sali konferencyjnej Urzedu Gminy
pod przewodnictwem Przewodniczacej Komisji Pani Bozeny Skrzyneckiej
Na ogólna ilosc 7 czlonków Komisji w posiedzeniu udzial wzielo 7 czlonków komisji wg
listy obecnosci.

Osoby zaproszone na posiedzenie Komisji
Sekretarz Gminy - Bogdan Dobrzynski
DyrektorGimnazjum- Slawomir Przanowski
Nauczyciel - MalgorzataMachcinska
Rada Rodziców - Malgorzata Przygoda

Porzadek posiedzenia:
I.Otwarcie porzadku posiedzenia.
2. Przyjecie porzadku posiedzenia.
3.0mówienie biezacej sytuacji w Gimnazjum.
4. Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008r.
5.Wnioski, wolne wnioski i zapytania.
6. Odpowiedzi na wnioski ,wolne wnioski i zapytania.
7. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. .Qkt. 1-2

Otwarcia posiedzenia dokonala Przewodniczaca Komisji - Bozena Skrzynecka która
powitala wszystkich obecnych na posiedzeniu. Przedstawiony porzadek posiedzenia zostal
przyjety jednoglosnie.
Ad..Qkt.3

Dyrektor Slawomir Przanowski przedstawil informacje o zaistnialej sytuacji w
gimnazjum w zwiazku ze smiercia ucznia, która miala miejsce 13 stycznia w jego miejscu
zamieszkania. Po tym zdarzeniu zostal napisany anonimowy list oskarzajacy szkole
skierowany do kilku instytucji i mediów i podpisany "Rodzice uczniów Gimnazjum w
Lasocinie"
Dyrektor poinformowal, ze jeden z rodziców osobiscie zawiadomil Kuratorium Oswiaty w
Warszawie W zwiazku z taka sytuacja zostalo zorganizowane spotkanie z rodzicami w szkole
w dniu 25 stycznia 2008r. Rodzice stwierdzili, ze nie zycza sobie aby w ich imieniu ktos
szkalowal dobre imie szkoly, pozytywnie ocenili prace szkoly. Stwierdzili, ze rodzice sami
powinni bardziej zajac sie wychowaniem dzieci, znalezc dla nich czas aby przeciwdzialac
zagrozeniom. Rodzice zaproponowali aby napisac protest przeciwko oszczerstwom
zawartym w anonimie i przeslania go do prokuratury by ustalila autora anonimu.
Kierownictwo szkoly powzielo w zwiazku z tym uzasadnione przypuszczenie co do osoby
autora anonimów, dzielac sie ta wiedza z Czlonkami Komisji, merytorycznie uprawnionej do
dysponowania tego rodzaju informacja. Kierownictwo szkoly przedstawilo problemy z jakimi
przyszlo borykac sie zarówno Dyrekcji szkoly jak i jej nauczycielom i uczniom w zwiazku z
nagannymi dzialaniami i agresywnymi zachowaniami jednego z rodziców jak i jego dziecka-.. .
UCZnIa gImnaZjUm.



Ad.)!kt.4

Pani Ewa Nalborska -przedstawila projekt wynagradzania nauczycieli na 2008r
Przedstawiony regulamin wynagradzania nauczycieli na 2008r zostal omówiony
szczególowo przez komisje .Komisjajednoglosnie i pozytywnie zaopiniowala regulamin
wynagradzania nauczycieli na 2008r

Ad.pkt.5
Dyrektor Gimnazjum Pan Slawomir Przanowski zglosil wniosek o zapewnienie szkole Yz
etatu psychologa.
Komisja przychylila sie do wniosku Dyrektora i uznala równiez za konieczne utworzenie
etatu dla pedagoga szkolnego
Ad.)!kt.6-7

Na tym posiedzenie komisji zakonczono.

Przewodniczaca Komisji

Bozena Skrzynecka
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