
 

Plan pracy Komisji Edukacji i Nauki w 2021 roku                                                                                                                        

L.p. Termin Tematyka posiedzenia               Uwagi  

1. luty 1.Stan zaawansowania realizacji projektów EFS w zakresie edukacji. 

2.Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz   

   prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

2. marzec 1. Stan zaawansowania realizacji projektów infrastrukturalnych skierowanych do jednostek oświatowych prowadzonych przez 

    Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

3. kwiecień 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego za rok 2020. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

4. maj 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa – kontynuacja działań w nowym roku szkolnym. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

5. czerwiec 1. Wpływ pandemii koronawirusa  Sars – Cov-2 na edukację Województwa Kujawsko –  Pomorskiego. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

  

6. sierpień 1.Sieć doradztwa metodycznego w województwie. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

7. wrzesień 1. Informacja nt. działalności za 2021 rok Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Nauki, 

     Badań i Wdrożeń oraz Innowacyjności. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

8. październik 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

9. Listopad 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa na rok 2021. 

2. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

 

10. grudzień 1. Informacja na temat działalności wybranej szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd województwa oraz    

    prowadzonych, zakończonych inwestycji. Plany na 2021. 

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2021. 

3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok. 

 

 


