Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 7 grudnia 2016 r.
w budynku na ul. Traktorzystów 16
Zarząd:
Radosław Pacuk
Karol Pawlak
Jacek Szostakiewicz
Iryna Yakymiv
Oles Yakymiv
Dyrekcja:
Anna Jaskólska
Elżbieta Rakoczy

1. Informacja o sytuacji finansowej Szkoły
2. Sprawozdanie finansowe ZS oraz 25 SKT STO za poprzedni rok obrotowy.
3. Analiza gotowości Szkoły do przewidywanej reformy szkolnej.
4. Sprawy lokalowe
5. Inwestycje
6. Przygotowanie Szkoły do zielonej szkoły, wycieczek krajowych i zagranicznych
7. Realizacja opieki psychologicznej w szkole
8. Wyniki egzaminów.
9. Informacja o XXII Ogólnopolskiej Konferencji Programowej STO.
10. Sprawy różne.

Ad.1
Sytuacja finansowa szkoły jest dobra, co wynika z dokumentów finansowych Szkoły.

Ad.2
Sprawozdania finansowe ZS oraz 25 SKT STO zostały wysłane w wymaganym terminie
do Urzędu Skarbowego i Zarządu Głównego STO. Informacja o sprawozdaniach została
umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ad.3
Czekając na zmiany w UoSO członkowie Zarządu w raz z Dyrekcją mają świadomość, że
reforma wiąże się ze zmianą umów, przygotowaniem ramówki dla klas 7-8 wg nowej
podstawy programowej. W międzyczasie już zostały organizowane i trwają igraszki dla
potencjalnych kandydatów do klas 0. Są wyznaczone terminy procesu rekrutacji.
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Ad.4
W związku z potrzebą kontynuacji Umowy z Urzędem Dzielnicy o wynajęciu lokalu na
Traktorzystów są przygotowywane dokumenty, niezbędne do podpisania ww. umowy .
Ad.5
Członkowie Zarządu wspólnie z Dyrekcją przeanalizują sytuację z działkami
oświatowymi w Dzielnicy Ursus oraz zorganizują spotkanie z developerami w celu oceny
możliwości rozwoju Szkoły.
Zaplanowane na rok 2016 pracy budowlane są finalizowane.
Przygotowuje się kompleksowy plan prac remontowych na wakacje, w którym między
innymi będą przewidziane poprawa wentylacji w lokalizacji na Traktorzystów oraz
rekonstrukcja pracowni plastyczno-gastronomicznej.
Trwają pracy nad planem informatyzacji Szkoły. Rozpatrywane są możliwości audytu
łącz, urządzeń, budynków w obu lokalizacjach oraz przygotowanie zestawienia
niezbędnego sprzętu.

Ad.6
Zostały przeanalizowane przygotowania Szkoły do zielonej szkoły, wycieczek krajowych
i zagranicznych w roku szkolnym 2016/17 oraz organizacja pracy Szkoły w czerwcu.
Dyrekcja poinformowała o zmianach, które pomogą usprawnić ten proces.

Ad.7
Opiekę psychologiczną w Szkole pewni zatrudniona Pani psycholog.
Jednocześnie trwają prace z rejestracji poradni psychologicznej. Oczekujemy na
odpowiednie decyzje urzędów.

Ad.8
Zarząd wspólnie z Dyrekcją Szkoły przeprowadził egzaminy na stopień nauczyciela
mianowanego. Trzech nauczycieli uzyskało w/w stopień.

Ad.9
Członkowie Zarządu wraz z Dyrekcją wzięli udział w XXII Ogólnopolskiej Konferencji
Programowej STO. Uczestnicy poinformowali o tematach omawianych na Konferencji, o
decyzjach, które tam zapadły, oraz o informacjach odnośnie nowej sytuacji w branży
oświatowej po ewentualnej reformie rządu i likwidacji gimnazjów.
Ad.10
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W związku z szeroko prowadzoną w społeczeństwie i w mediach dyskusją odnośnie
ilości prac domowych w różnych krajach UE, w tym w Polsce, zostały przedyskutowane
zagadnienia dotyczące obciążenia uczniów pracami domowymi w naszej Szkole, w tym
został zaplanowany monitoring ilości prac domowych.

Protokół sporządziła Iryna Yakymiv
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