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Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 8 lutego 2017 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 - stan na dzień 01.01.2017. 

2. Zmiany w strategii rozwoju  Szkoły, spowodowane reformą  szkolną. 

3. Sprawy lokalowe. 

4. Przygotowanie do procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/18. 

5. Plany remontów oraz modernizacji w obu lokalizacjach na rok szkolny 2016/17. 

6. Plan rozwoju systemu informatyzacji Szkoły. 

7. Strona internetowa Szkoły. 

8. Różne. 

 

 

Ad.1   

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

Ad.2  

Zmiany w strategii rozwoju Szkoły są spowodowane rządową reformą szkolną. 

Wg stanu na dzień 08.02.17 nie ma jeszcze informacji odnośnie  ilości godzin nauczania 

oraz podstawy programowej. Na tym etapie Szkoła pracuje na projektach MEN (ilość godzin i 

przedmioty są ściśle przypisane do klas). Po ewentualnej zmianie programu Szkoła zrobi 

wszystko, żeby uczniowie nie  mieli luk w realizacji materiału. 

Ad.3 

Dyrekcja przygotowała wszystkie dokumenty niezbędne do kontynuacji umowy z 

Urzędem Dzielnicy o wynajęciu lokalu na Traktorzystów. Wniosek został złożony oraz 

zarejestrowany  w odpowiednim terminie.  

Trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości na Dzieci Warszawy odnośnie  

użytkowania budynku oraz optymalizacji wydatków na ogrzewanie i prąd.  

Zostały przeanalizowane wcześniejsze kontakty  z developerami, którzy realizują swoje 

inwestycje na terenie dzielnicy.  
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Ad. 4 

Proces rekrutacyjny będzie odbywać się zgodnie z planem. 

Są zaplanowane spotkania rekrutacyjne z rodzicami dzieci kandydujących do różnych 

oddziałów. 

Członkowie Zarządu  podjęli  decyzję o procesie rekrutacyjnym do klas 7 SP.  

Wysokość wpisowego, zaliczkowego czesnego oraz ilość uczniów w klasach pozostają  

na poziomie i zasadach przewidzianych Statutem SG Nr4 im. Władysława Grabskiego STO. 

 

Ad.5 

Został omówiony ogólny plan remontów przewidywanych na koniec roku szkolnego.  

Ustalono, że w marcu Dyrekcja przygotuje szczegółowy plan remontów włącznie z planem 

remontów klas  oraz  wyceną przewidywanych prac.  

Trwa zbiórka ofert oraz rozmowy z nauczycielami WF w sprawie urządzenia terenu 

sportowo-rekreacyjnego w lokalizacji  na Traktorzystów. Zostały omówione działania 

wspierające kierunek muzyczno-plastyczny w Szkole.  

Przeanalizowano sytuację z barierką na schodach oraz hydrantem w lokalizacji na Dzieci 

Warszawy.  

 

Ad.6 

Został przewidziany audyt informatyczny w obu lokalizacjach, dotyczący łącz 

internetowych oraz innych urządzeń informatycznych (urządzenia sieciowe, komputery 

stacjonarne, laptopy) istniejących w budynkach naszej Szkoły i stosowanych w procesie 

nauczania. Ustalono, że odbędą się spotkania z nauczycielami Szkoły w sprawie zbadania 

potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia procesu edukacji uczniów za pomocą urządzeń 

elektronicznych – tabletów lub laptopów. 

 

Ad.7 

Przeanalizowano aktualny stan strony internetowej Szkoły.  

Odbywają się spotkania z nauczycielami Szkoły oraz będą wysyłane zapytania ofertowe 

do firm zewnętrznych w sprawie unowocześnienia strony internetowej oraz jej dopasowania 

do wszystkich urządzeń przenośnych. 

 

Ad.8 

Przeanalizowano  proces rejestracji poradni psychologicznej. Otrzymaliśmy pozytywną 

opinię PPOŻ, czekamy na decyzję Inspektora Sanitarnego. 

Została omówiona możliwość wprowadzenia od następnego  roku szkolnego  nowych 

zasady uczestnictwa  w   Pikniku matematycznym.  

Omówiono działania, które mogłyby zachęcić rodziców do działalności w Kole.  

 

 

Protokół sporządziła Iryna Yakymiv 

 


