
Proponowany porządek, posiedzenie nr 79 
Komisja Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
3 kwietnia 2018 r.  

godz. 14:00, sala 106 B przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi 
 
 

1. Przyjęcie protokołu Nr 78/III/2018 z dnia 20 marca 2018 roku. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 78/2018. 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2018 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2018 specjalności i form 
kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie z wyodrębnionych 
w budżecie Miasta Łodzi środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Łódź oraz ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
– druk nr 79/2018. 

4. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju oraz warunków i sposobu przyznawania 
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Miasto Łódź, w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne oraz nauczycieli będących emerytami lub rencistami – druk 80/2018. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I stopnia nr 18, 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi  
przy ul. Edwarda 41 – druk 81/2018. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Technikum nr 18, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41 – druk 
82/2018. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy LVI Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla Młodzieży Niewidomej, Słabo Widzącej i z Chorobami Przewlekłymi, 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6  
im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 – druk 83/2018. 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi 
przy ul. Balonowej 1 – druk 84/2018. 

9. Model wychowania przedszkolnego w Łodzi po wejściu w życie reformy edukacji. 

10. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 

Osoba odpowiedzialna: Anna Czyżykowska  
          Data sporządzenia: 28.03.2018 r. 


