
Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO  

z dnia 12.06.2017 o godz. 18:00 w budynku na Traktorzystów 16 

 

 

 

Zarząd: 

Radosław Pacuk  

Jacek Szostakiewicz 

Iryna Yakymiv 

Oles Yakymiv 

 

Dyrekcja: 

Anna Jaskólska  

Elżbieta Rakoczy  

 

 

1. Informacja o sytuacji finansowej Szkoły. 

2. Rekrutacja oraz stan gotowości Szkoły do następnego roku szkolnego. 

3. Sprawy lokalowe. 

4. Szczegółowy projekt planu prac remontowych oraz inwestycji w okresie wakacyjnym 

(uchwały – remont w obu budynkach, plac dla piłki na Traktorzystów, wentylacja, 

informatyzacja, etc.). 

5. Organizacji Szkoły w roku szkolnym 2017/18  (uchwala o zatwierdzeniu zmian do 

Statutu SP,  uchwała o przyjęciu arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 

2017/18 oraz decyzje personalne). 

6. Sytuacja z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Różne 
 

 

Ad. 1   

Sytuacja finansowa Szkoła mieści jest zgodna z planem. Wszystkie zobowiązania 

mają swoje pokrycia i dają możliwość Dyrekcji i Zarządowi do zrealizowania inwestycji 

niezbędnych dla rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18. 

 

Ad. 2   

Została przeanalizowana informacja o procesie rekrutacyjnym w poszczególnych 

rocznikach oraz o przygotowaniach do zmian, wywołanych wprowadzeniem nowego Prawa 

Oświatowego.  

Został podpisany wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół niepublicznych. 

Ad. 3   

Zostały omówione kwestie lokalowe.  

W związku ze zwiększeniem ilości oddziałów, spowodowanym  podjęciem uchwały 

nr 1/2017 W sprawie utworzenia czwartej  klasy „4” w roku szkolnym 2017/2018,  zostały 

określone działania niezbędne do realizacji ww. uchwały.   

Po analizie informacji, zawartej w Protokole Nr KO HDN/00415-01/2017 Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  m. st. Warszawy z dnia 28.04.2017 oraz wcześniejszej 



korespondencji  z Sanepidem  Zarząd  uzgodnił z Dyrekcja następne działania oraz podjął 

uchwalę Nr 3/2017 w sprawie wentylacji w budynku Szkoły na ul. Traktorzystów 16. 

                 Głosowało – 4 osoby 

                 Za -  4 osoby 

Wstrzymało się – 0 osób 

Przeciw – 0 osób 

 

Ad. 4   

Został omówiony oraz zatwierdzony plan inwestycji i remontów w obu lokalizacjach 

w okresie wakacyjnym oraz zostały określone wysokości kwot przeznaczone na poszczególne 

pracy w obu lokalizacjach. Remonty zostaną zakończone do 20 sierpnia. 

Zarząd podjął uchwalę Nr 4/2017 w sprawie inwestycji i remontów w okresie 

wakacyjnym. 

 

                Głosowało – 4 osoby 

                 Za -  4 osoby 

Wstrzymało się – 0 osób 

Przeciw – 0 osób 

 

Zarząd podjął uchwalę Nr 5/2017 w sprawie modernizacji boiska w lokalizacji na 

Traktorzystów 16. 

 

Głosowało – 4 osoby 

                 Za -  4 osoby 

Wstrzymało się – 0 osób 

Przeciw – 0 osób 

 

   Na podstawie opracowanej przez P. Olszewskiego oraz członków Zarządu analizy, 

Zarząd podjął decyzję oraz przegłosował uchwałę nr 6/2017  w sprawie modernizacji sieci 

informatycznej Szkoły.  

  

 

Głosowało:   4 osoby 

Za:                4 osoby 

Przeciw:        0 osób  

Wstrzymał się:  0 osób. 

 

Ad. 5   

Biorąc pod uwagę nowe Prawo Oświatowe Zarząd podjął uchwalę Nr 7/2017 w 

sprawie Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.  

 

Głosowało:   4 osoby 

Za:                4 osoby 

Przeciw:        0 osób  

Wstrzymał się:  0 osób. 
 



Na mocy ww. uchwały został zatwierdzony  tekst jednolity Statutu Społecznej Szkoły 

Podstawowej nr  4 im. Władysława Grabskiego STO obowiązującego od dnia 1.09.2017. 

 

Została przegłosowana uchwała nr 8/2017 o przyjęciu arkusza organizacyjnego Szkoły na 

rok szkolny 2017/18. 

Głosowało:   4 osoby 

Za:              4 osoby 

Przeciw:        0 osób  

Wstrzymał się:  0 osób. 

 

Ad. 6 

W sprawie poradni psychologiczno-pedagogiczną zostały wydane pozytywne opinie 

PPOŻ i SANEPID, które  będą dostarczone  do Biura Edukacji. 

 

Ad. 7 

W związku ze złożeniem w dniu 12.06.2017 przez Panią Dyrektor Anną Jaskólską 

wypowiedzenia umowy o pracę  Zarząd przyjął wypowiedzenie umowy i wyraził zgodę na 

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 21.08.2017. 

Zarząd podjął decyzję o przeprowadzenie z Panią Wicedyrektor Elżbietą Rakoczy 

rozmów w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół.    

Dyrekcja Szkoły przedstawiła wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wyniki są zdecydowanie 

lepsze niż wyniki innych szkól z m. st. Warszawy. 

Zarząd zdecydował wesprzeć inicjatywę Samorządu Uczniowskiego  Szkoły w sprawie 

koszulek z nowym Logo Szkoły.  

 

 

 

Protokół sporządziła Iryna Yakymiv 

 

 


