Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO
z dnia 27.04.2017 o godz. 18:00 w budynku na Traktorzystów 16
Zarząd:
Radosław Pacuk
Jacek Szostakiewicz
Iryna Yakymiv
Oles Yakymiv
Dyrekcja:
Anna Jaskólska
Elżbieta Rakoczy
Informacja o stanie prawnym Szkoły w świetle reformy szkolnej
Informacja o sytuacji finansowej Szkoły – stan na dzień 01.04.2017.
Organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2017/18 w kontekście rekrutacji.
Sprawy lokalowe.
Omówienie tematów najbliższych inwestycji i remontów.
Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2017/18.
Różne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. 1




Dokumenty do biura edukacji w celu rejestracji SP są przygotowywane i zostaną
złożone do dnia 30.06.2017
Dyrekcja przedstawi propozycje zmian do Statutu SP do dnia 25.05, po czym
zmiany zostaną przeanalizowane oraz przegłosowane na posiedzeniu Zarządu
Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji zostanie złożony przez Zarząd do
10.06.2017

Ad. 2


Z informacji Dyrekcji płynność finansowa Szkoły jest na odpowiednim poziomie,
wszystkie zobowiązania mają swoje pokrycia.

Ad. 3




Rodzice uczniów klas szóstych SP, które mają zamiar kontynuować naukę w
Szkole, są zobowiązani do podpisania umowy do dnia 30.04
Na podstawie wstępnej rekrutacji do klas 0 zakładamy możliwość utworzenia
dwóch klas 0.
W związku z dużą ilością zgłoszeń do klasy 4 oraz przewidywanymi skutkami
reformy szkolnej, w wyniku której w jednym roku Szkołę opuści 2 roczniki,
rozważa się możliwość utworzenia czwartej klasy 4 w roku szkolnym 2017-18.

Zarząd podjął uchwalę Nr 1/2017 w sprawie utworzenia czwartej klasy „4” w roku
szkolnym 2017/2018
Głosowało – 4 osoby
Za - 4 osoby
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
Ad. 4
 W kwietniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy, w którym
brały udział Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciel Zarządu Koła. Udało się
wynegocjować umowę na 3 lata oraz korzystne warunki wynajęcia pomieszczenie
na ul. Traktorzystów.
 W celu analizy możliwości następnych inwestycji zwróciliśmy się do właścicieli
nieruchomości DW o przedstawienie kompletnych planów budynku.
Ad. 5
 W celu negocjacji z wykonawcami został uzgodniony wstępny budżet remontów
podstawowych w obydwu budynkach Szkoły.
 Zostały omówione kwestie związane z kontrolą Sanepidu.
 Trwają rozmowy Dyrekcji z wykonawcą terenu sportowego odnośnie oferty
poprawienia warunków rekreacyjnych przy nieruchomości na ul. Traktorzystów.
Ad.6


Zarząd przegłosował Uchwałę Nr 2/2017 o wysokości czesnego w roku szkolnym
2017/2018:

Dla klas 0 SP 1340 PLN
Dla klas 1-7 SP 1240 PLN
Dla klas 3 gimnazjum 1240 PLN
Zniżki czesnego dla rodzeństwa są utrzymane na dotychczasowym poziomie:
- 50 zł za drugie dziecko;
- 100 zł za trzecie dziecko.
Głosowało – 4 osoby
Za - 4 osoby
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
Ad. 7

Trwa zbieranie i analiza ofert w sprawie modernizacji strony internetowej Szkoły.

Protokół sporządziła Iryna Yakymiv

