
Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO 
z dnia 27.09.2017 o godz. 18:30 w budynku na Traktorzystów 16

Zarząd:
Radosław Pacuk 
Jacek Szostakiewicz
Karol Pawlak 
Iryna Yakymiv
Oles Yakymiv

Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy 

1. Przygotowanie Zespołu Szkół do roku szkolnego 2017/18.
2. Informacja o sytuacji finansowej Szkoły.
3. Sprawy lokalowe.
4. Projekt budżetu Zespołu Szkół na rok szkolny 2017/18.
5. Modernizacja strony internetowej Szkoły. 
6. Opieka psychologiczna w Szkole.
7. Sprawy różne.

Ad. 1  

Został omówiony stan przygotowania oraz protokół przeglądu technicznego Zespołu
Szkół  do  roku  szkolnego.  Zespół  Szkół  jest  w  pełni  przygotowany  do  roku  szkolnego
2017/18.

      Ad. 2
Zostały omówione wyniki działalności Zespołu Szkół w roku obrotowym 2016/17.

Sytuacja finansowa Szkoły jest zgodna z planem.

     Ad.3 
Została omówiona lista prac, które potrzeba przeprowadzić w lokalizacji na Dzieci

Warszawy: zamontowanie hydrantu zewnętrznego, utwardzenia drogi dojazdowej, organizacja
ruchu dojazdowego w godzinach porannych, etc. 

Zostały  omówione  tematy,  które  członkowie  Zarządu  oraz  Dyrekcja  mają  zamiar
poruszyć w trakcie spotkań z Panią Burmistrz gminy Ursus oraz właścicielami nieruchomości
na Dzieci Warszawy.

Przeanalizowano możliwość i sposoby poszukiwania alternatywnych nieruchomości,
które  można  by  było  wykorzystać  jako  budynek szkolny,  oraz  parametry,  które  powinny
spełniać ww. nieruchomości. 

Ad. 4
Został omówiony projekt budżetu Zespołu Szkół na rok szkolny 2017/18. Prace nad

budżetem będą kontynuowane na następnym posiedzeniu Zarządu po otrzymaniu od Dyrekcji
wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów. 



Ad. 5
Zostały  przeanalizowane  oferty  na  modernizację  strony  internetowej  Szkoły  pod

względem kosztów, zakresu usług oraz portfolio dostawcy. 

Ad. 6
Członkowie  Zarządu  zapoznali  się  z  dokumentami,  które  potwierdzają  rejestrację

Poradni Psychologicznej w naszej Szkole.
 
Zarząd  podjął  uchwałę  nr  11/2017  z  dnia  27.09.2017  w  sprawie  opieki

psychologicznej  w Zespole Szkół STO. 

Głosowało -  5 osób 
Za -  5 osób
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób

Ad. 7
Zostały  omówione  sprawy  dotyczące  Pikniku  matematycznego,  Festiwalu

Oświatowego Dzielnicy Ursus oraz innych przedsięwzięć, w których Szkoła bierze udział.
            W związku z prośbą p. Iryny Yakymiv o rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza
Zarządu Zarząd podjął uchwałę nr 12/2017 o podziale funkcji w Zarządzie Koła oraz wyborze
p. Radosława Pacuka na Sekretarza Zarządu. 

Głosowało -  5 osób 
Za -  5 osób
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób

Członkowie  Zarządu  przygotują  oraz  złożą  do  Sądu  dokumenty  związane  z
aktualizacją KRS.

Protokół sporządziła Iryna Yakymiv




