Protokół z posiedzenia
Komisji Społecznej Rady Gminy Suchy Las,
w dniu 27.07.2015 r., godz. 9:00 – wizytacja półkolonii
na terenie Suchego Lasu oraz Złotkowa

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia Komisji.
Powitanie zaproszonych gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
Wizytacja półkolonii na terenie Suchego Lasu i Złotkowa.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie pracy Komisji.

Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji w dniu
27.07.2015 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, witając członków Komisji
oraz zgromadzone osoby.

PÓŁKOLONIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez zastępcę Dyrektora OPS p. Karolinę Dzioch:
• łączna liczba dzieci zapisanych na półkolonie – 332
- Szkoła Podstawowa – 99
- Gimnazjum – 83
- Złotkowo – 53
- Złotniki – 14
- Biedrusko – 23
- Chludowo – 30
- Golęczewo – 30
 odpłatność za półkolonie dla dzieci z terenu gminy – 60 zł; spoza gminy – 100 zł; dla
osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz dla osób korzystających z pomocy OPS-u
koszty zostały obniżone o 50%
 kadra nauczycielska jest wykwalifikowana; każda z osób musi dodatkowo przedstawić
zaświadczenie o niekaralności
 zatrudnionych jest 7 kierowników i 24 wychowawców
 program półkolonii jest bardzo urozmaicony; kierownicy często korzystają z pomocy
animatorów.
Informacje od p. Kierownik Agnieszki Waleskiej:
 w 80% dzieci powtarzają się co roku; rozpiętość wiekowa od 1 klasy podstawówki do
liceum
 program pierwszego tygodnia: zajęcia sportowo-rekreacyjne, „Lato na Targach”,
basen, Palmiarnia, kino; program drugiego tygodnia: zajęcia sportowe na miejscu,
wizyta w Muzeum Archeologicznym, basen, zorganizowane zajęcia na Cytadeli, kino

 brak jakichkolwiek problemów z dziećmi, zajęcia przebiegają spokojnie
 w dniu 27 lipca zapowiedziana została kontrola z Kuratorium Oświaty.

PÓŁKOLONIE W GIMNAZJUM W SUCHYM LESIE
Informacje przekazane przez p. Kierownik Lidię Grzeszczyk:
 zapisane są 83 osoby, z tego 90% uczęszcza regularnie
 rozpiętość wiekowa od szkoły podstawowej do liceum
 ze względu na bezpieczeństwo dzieci zostały podzielone na grupy
 program jest realizowany zgodnie z planem; pierwszy tydzień: podchody, wizyta w
Łysym Młynie, dzień sportu na miejscu, wizyta w Starym Browarze (zajęcia
artystyczne) oraz w starym ZOO (ścieżka edukacyjna); drugi tydzień: pływalnia,
wizyta w Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach, kręgielnia
 finanse na organizację półkolonii są wystarczające
 wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii wynosi 1305 zł dla kierownika i 1100 dla
wychowawcy.

PÓŁKOLONIE W ZŁOTKOWIE
Informacje przekazane przez p. Kierownik Małgorzatę Torzyńską:
 zapisanych zostało 52 dzieci
 spoza gminy – 12
 program jest bogaty – w pierwszym tygodniu: zabawy na placu zabaw i boisku na
miejscu, wycieczka statkiem po Warcie, kino oraz zajęcia artystyczne; w drugim
tygodniu: basen, kręgle, kino, możliwa jest również wizyta w Owińskach lub w
gospodarstwie rolnym Patataj
 finanse są wystarczające na organizację ciekawych zajęć
 dzieci korzystają z tańszych przejazdów komunikacją – bilet grupowy.
W dalszej części spotkania Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na
podstawie listy obecności - 6 członków obecnych. Komisja jednogłośnie, sześcioma głosami
za, przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz protokoły z 12 i 24 czerwca br.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przewodniczący K. Pilas zamknął
posiedzenie Komisji w dniu 27.07.2015 r., o godz. 10:35.
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