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 Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO  

 

z dnia 27.06.2018 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16. 

 

 

Zarząd: 

Iryna Yakymiv 

Karol Pawlak  

Oles Yakymiv 

Radosław Pacuk  

 

Dyrekcja: 

Elżbieta Rakoczy  

 

 

1. Informacja o sytuacji finansowej Szkoły. 

2. Rekrutacja oraz stan gotowości Szkoły do  roku szkolnego 2018/19. 

3. Sprawy lokalowe. 

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

5. Organizacja  pracy Szkoły w roku szkolnym 2018/19. 

6. Sytuacja z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Różne. 

 

Ad. 1   

Przeanalizowano wyniki działalności Zespołu Szkół za okres 01.09.2017 – 

31.05.2018. Sytuacja finansowa Szkoły jest stabilna. 

Został omówiony wpływ, który na proces edukacyjny oraz sytuację finansową 

Zespołu Szkół stwarzają wyjazdy dodatkowe uczniów w ciągu roku szkolnego.   

 Ww. wyjazdy cieszą się zainteresowaniem ze strony części uczniów i ich rodziców. 

Jednak, ze względu na udział nauczycieli w wyjazdach dodatkowych, komplikują one proces 

organizacji nauczania uczniów oraz stwarzają dodatkowe obciążenia dla budżetu Szkoły.  

Dyrekcja została poproszona o zapełnienie, niezależnie od wyjazdów, ciągłości procesu 

edukacyjnego w Szkole. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w ww. 

wyjazdach, powinni w tym czasie brać udział w zajęciach lekcyjnych w szkole. Dodatkowo, 

przy wyliczaniu kosztów uczestnictwa w dodatkowych wyjazdach powinny być brane  pod 

uwagę wszystkie koszty, przewidziane Regulaminem wynagrodzenia nauczycieli i ponoszone 

przez Szkolę. 

Omówiono  proces realizacji uchwały Zarządu nr 4/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie 

odpisów od przychodów z czesnego Zespołu Szkół  na finansowanie działalności statutowej 

oraz  pokrycie kosztów administracji Towarzystwa.  W ciągu ostatnich 5 lat szkolnych nasza 

Szkoła przekazała na konto ZG STO w postaci odpisów z czesnego  około 187 000 złotych. 

ZG STO nie jest w stanie zaproponować żadnego konkretnego mechanizmu wsparcia dla 

naszego Zespołu Szkół. Uchwała nr 4/2018 stwarza możliwości do przeznaczenia większych 

środków na finansowanie w naszym Zespole Szkół projektów, wynikających z działalności 

statutowej STO.   

    

Ad. 2   

Przeanalizowano sytuację z rekrutacją na rok szkolny 2018/19. 
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 Został ustalony termin posiedzenia komisji, która sprawdzi stan gotowości Zespołu Szkół 

do rozpoczęcia roku szkolnego. 

Ad. 3 

Została przeanalizowana sytuacja z dojazdem do budynku Szkoły w lokalizacji na 

Dzieci Warszawy 42. W związku ze zwiększeniem w roku szkolnym 2018/19 ilości 

oddziałów w ww. lokalizacji, zapadły decyzje o zwrócenie się do właścicieli nieruchomości 

na DW z propozycją modyfikacji bramy wjazdowej na teren Szkoły oraz o przygotowanie i 

przedstawienie projektu inwestycji.  

Po analizie projektu i kosztorysu modernizacji systemu wentylacji w lokalizacji na 

Traktorzystów, które były wykonane w związku z  Protokołem Nr KO HDN/00415-01/2017 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m. st. Warszawy z dnia 28.04.2017, została 

podjęta decyzja o zwrócenie się do SANEPIDU z prośba o wydłużenie terminu na wykonanie 

wentylacji w celu znalezienia optymalnego kosztowo dla naszego budżetu rozwiązania. 

Analizowana jest możliwość zainstalowania systemu klimatyzacji. 

 

Ad. 4 

Został omówiony oraz zatwierdzony plan inwestycji i remontów w obu lokalizacjach 

w okresie wakacyjnym oraz zostały określone wysokości kwot przeznaczone na poszczególne 

prace remontowe w obu lokalizacjach. 

 

Zarząd podjął uchwalę Nr 6/2018 w sprawie inwestycji i remontów w okresie 

wakacyjnym. 

Głosowało –   4 osoby 

Za -     4 osoby 

Wstrzymało się –  0 osób 

Przeciw –   0 osób 

 

Dyrekcja została poproszona o przedstawienie szczegółowego harmonogramu 

wykonania prac remontowych. Remonty powinny zostać zakończone do 20 sierpnia. 

 

Dyrekcja została poproszona o przygotowanie i wysłanie do Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz Państwowy Straży Pożarnej wniosków w sprawie wydania opinii, które są 

niezbędne do procesu zgłoszenia przedszkola.  

 

Ad. 5 

Została przegłosowana uchwała nr 7/2018 o przyjęciu arkusza organizacyjnego Szkoły na 

rok szkolny 2018/19. 

 

Głosowało:    4 osoby 

Za:               4 osoby 

Wstrzymało się:   0 osób. 

Przeciw:         0 osób  

 

Członkowie Zarządu podjęli decyzję, że dodatkowe przychody, które zostaną 

wygenerowane w związku z podwyżką czesnego w roku szkolnym 2018/19, będą w całości 

wykorzystane na podwyżkę wynagrodzenia kadry pedagogiczno-wychowawczej oraz 

personelu  administracyjno-technicznego.  



3 

 

Zostało ustalone, że na następnym posiedzeniu Zarządu będą omówione propozycje zmian 

do Statutów SP i Gimnazjum, spowodowane zmianami w systemie szkolnictwa.  

 

Ad. 6 

W związku z otrzymaniem wszystkich zgód niezbędnych do działalności w naszej 

Szkole poradni psychologiczno-pedagogicznej, został omówiony plan działań, które 

umożliwią rozpoczęcie  na początku roku szkolnego 2018/19 funkcjonowania ww. poradni. 

Ad. 7 

Zostały przeanalizowane perspektywy działalności naszej Szkoły w środowisku 

konkurencyjnym. Dobre wyniki egzaminacyjne uczniów Szkoły, które są ważnym 

argumentem dla rodziców przy wyborze szkoły, oprócz innego są spowodowane m.in. 

większą, w porównaniu do szkól publicznych, ilością godzin nauczania. Dyrekcja Szkoły 

została poproszona o analizę na ile wyniki egzaminacyjne przekładają się na osiągnięcia 

życiowe naszych absolwentów.  

Zarząd Koła wyraził aprobatę na udział Pani Dyrektor Zespołu Szkół Elżbiety 

Rakoczy w pracach Komisji Statutowej STO.  

 

Protokół sporządził Radosław Pacuk 

 

 

 


