Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO
z dnia 21.02.2018 o godz. 18:00 w budynku na Traktorzystów 16

Zarząd Główny STO
Krystyna Norwa - Wiceprezes ZG STO, brała udział w omawianiu ad. 1
Zarząd:
Jacek Szostakiewicz
Karol Pawlak
Iryna Yakymiv
Oles Yakymiv
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy
1.
2.
3.
4.

Informacja o sytuacji finansowej Szkoły stanem na 31.01.2018.
Sprawy lokalowe.
Przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/19.
Plany remontów oraz modernizacji w obu lokalizacjach przed rozpoczęciem roku
szkolnego 2018/19.
5. Decyzja w sprawie przyjęcia nowego członka Koła.
6. Sprawy różne.
Ad. 1
Zostały omówione sposoby na poszerzenie współpracy pomiędzy ZG STO a
Zarządem Koła w celu realizacji działalności statutowej 25 SKT STO.
Przeanalizowano wyniki działalności Zespołu Szkół za okres 01.09.2017 –
31.01.2018. Sytuacja finansowa Szkoły jest zgodna z planem.
Omówiono sposoby na zachęcanie do wpłacenia odpisów 1% podatku dochodowego
na rzecz naszego Zespołu Szkół oraz na zaangażowanie społeczności szkolnej w rozwój
Szkoły poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu
tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego.
Zarząd podjął uchwałę nr 1/2018 w sprawie budżetu partycypacyjnego przy realizacji
projektów finansowanych ze środków z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.
Głosowało - 4 osoby
Za - 4 osoby
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
Ad. 2
Przedyskutowano wyniki działań w lokalizacji na Dzieci Warszawy związane z
usprawnieniem organizacji ruchu dojazdowego do budynku Szkoły, utwardzeniem drogi
odjazdowej dla autokaru oraz zamontowaniem dodatkowego hydrantu.
Zostały przewidziane działania, umożliwiające uczniom na DW wyjście na zewnętrz
budynku w czasie przerw.

W związku z budowa osiedli obok budynku Szkoły na Traktorzystów została
przewidziana rozbudowa systemu monitoringu terenu Szkoły. Dyrekcja Szkoły została
poproszona o przygotowanie wariantów monitoringu oraz analizę ofert wykonawców.
Przeanalizowano wyniki poszukiwań alternatywnych nieruchomości, które można by
było wykorzystać jako budynek szkolny.
Ad. 3
Omówiono proces rekrutacyjny na rok szkolny 2018/19 oraz perspektywy rozwoju
Szkoły w związku z reformą systemu oświaty i ilością oddziałów w rocznikach.
Proces rekrutacyjny będzie odbywać się zgodnie z planem. Są zaplanowane spotkania
rekrutacyjne z rodzicami dzieci kandydujących do różnych oddziałów.
Ze względu na warunki lokalowe oraz ilość obecnych klas „4” zostało ustalone, że
edukacja uczniów klas „5” w roku szkolnym 2018/19 będzie kontynuowana w budynku
Szkoły na ul. Dzieci Warszawy 42.
Zarząd przegłosował uchwałę nr 2/2018 w sprawie procesu rekrutacyjnego na rok
szkolny 2018/19 oraz lokalizacji klas w roku szkolnym 2018/19.
Głosowało - 4 osoby
Za - 4 osoby
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
Wysokość wpisowego, czesnego oraz ilość uczniów w klasach pozostają na poziomie
i zasadach przewidzianych Statutem SP Nr4 im. Władysława Grabskiego STO.
Ad. 4
Zostały omówione plany remontów oraz modernizacji w obu lokalizacjach przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2018/19.
Ustalono, że Dyrekcja Szkoły doprecyzuje niektóry punkty planów oraz rozpocznie
poszukiwanie wykonawców i zbieranie ofert na wykonanie robót.
Ad. 5
Po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej została przegłosowana uchwała nr 3/2018 o
przyjęciu Pana Romana Chwesiuka do 25 SKT STO
Głosowało:
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:

Ad. 6

4 osoby
4 osoby
0 osób
0 osób.

Przeanalizowano wersję testową nowej strony internetowej Szkoły.
Pani Dyrektora Rakoczy poinformowała, że ze strony formalnej niema przeszkód ku
temu, żeby od września nowego roku szkolnego w Szkole rozpoczęła swoja działalność
poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Protokół sporządziła Iryna Yakymiv

