Protokół posiedzenia Zarządu
z dnia 21.09.2018 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16.
Zarząd:
Iryna Yakymiv
Jacek Szostakiewicz
Karol Pawlak
Oles Yakymiv
Radosław Pacuk
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy
Małgorzata Lipska
Przygotowanie Zespołu Szkół do roku szkolnego 2018/19.
Informacja o sytuacji finansowej Szkoły.
Statuty Szkół.
Sprawy lokalowe.
Projekt budżetu Zespołu Szkół na rok szkolny 2018/19.
Etapy realizacji uchwały Zarządu Koła nr 1/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie
budżetu partycypacyjnego.
7. Opieka psychologiczna w Szkole oraz działalność nowo otwartej poradni
psychologiczno-pedagogicznej „Kompas”.
8. Sprawy 25 SKT STO.
9. Sprawy różne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 1
Z przedstawionych przez P. Dyrektor E. Rakoczy podczas posiedzenia Zarządu
dokumentów wynika, że Szkoła, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dydaktycznym
jest prawidłowo przygotowana do nowego roku szkolnego 2018/19.
Ad. 2
Z przedstawionych przez P. Dyrektor E. Rakoczy podczas posiedzenia Zarządu
dokumentów wynika, że sytuacja finansowa Szkoły jest zadowalająca.
Po zapoznaniu się ze stanem przygotowania Szkoły do roku szkolnego 2018/19, stanem
budżetu Szkoły oraz planami na przyszłe lata Zarząd podjął uchwałę Nr 8/2018 o przyznaniu
premii dla Dyrektor Szkoły Pani Elżbiety Rakoczy.
Głosowało:
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:

5 osób
5 osób
0 osób
0 osób.

Ad. 3
Biorąc pod uwagę nowe Prawo Oświatowe Zarząd podjął:

Uchwalę Nr 9/2018 w sprawie Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im.
Władysława Grabskiego STO.
Głosowało:
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:

5 osoby
5 osoby
0 osób
0 osób

oraz
Uchwalę Nr 10/2018 w sprawie Statutu Społecznego Gimnazjum Nr 4 im. Władysława
Grabskiego STO
Głosowało:
Za:
Przeciw:
Wstrzymał się:

5 osoby
5 osoby
0 osób
0 osób

Na mocy uchwał Nr 9/2018 oraz 10/2018 zostały zatwierdzone teksty jednolite Statutu
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO oraz Statutu
Społecznego Gimnazjum Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO, obowiązującego od dnia
1.10.2018.
Ad.4
Podczas spotkania omówione zostały kwestie remontów, które odbyły się w budynkach
szkoły, w tym remontu poszerzenia wjazdu na teren szkoły przy ul Dzieci Warszawy, który
znacznie ułatwił dojazd do tego budynku szkoły. Omówiono również kwestię listu z Sanepidu
nakazującego przeprowadzenie remontu wentylacji w budynku na Traktorzystów oraz
potencjalne koszty, które się z tym wiążą.
Dyskutowano również o propozycji potencjalnego inwestora, który posiada działkę
budowlaną i chciałby na niej zbudować budynek szkolny. Ustalono, że Dyrekcja oraz
przedstawiciel Zarządu spotkają się z potencjalnym inwestorem i omówią z nim szczegóły
inwestycji, które pozwolą otrzymać bardziej konkretną propozycję finansową.
Ad. 5
Został przeanalizowany projekt budżetu na rok szkolny. Została omówiona sytuacja zmiany
wynagrodzeniem pracowników Zespołu Szkół na przestrzeni lat oraz ustalone możliwości
podwyżki wynagrodzenia przy aktualnej wysokości czesnego.
Dyrekcja została poproszona o przedstawienie nowej wersji budżetu, w której zostaną
uwzględnione parametry podwyżek wynagrodzenia kadry pedagogiczno-wychowawczej oraz
personelu administracyjno-technicznego, zatwierdzone na posiedzeniu.
Biorąc pod uwagę, że uczniowie naszego Zespołu Szkół na przestrzeni ostatnich lat tylko raz
otrzymali stypendium od ZG STO, Zarząd Koła podjął decyzję o przygotowaniu wspólnie z
Dyrekcją dokumentów odnośnie wprowadzenia w roku szkolnym 2018/19 stypendium dla
najzdolniejszych uczniów.
Zostanie sporządzony Regulamin przyznawania stypendium oraz ustalona wysokość środków,
które na może zostać przeznaczona na stypendium.

Ad. 6
P. Wicedyrektor M. Lipska przedstawiła harmonogram realizacji uchwały Nr 1/2018 z dnia
21.02.2018 w sprawie budżetu partycypacyjnego oraz informację o działaniach, które zostały
dokonane.
Ad. 7
Została omówiona sytuacja z opieką psychologiczną w Szkole oraz wpływ na sytuację
otwarcia poradni psychologiczno-pedagogicznej „Kompas”. Przeanalizowano mechanizm
wsparcia dla ww. poradni.
Ad.8
Ze względu na przewidziane w ust.2 art. 50 Statutu STO sprawozdawczo-wyborcze
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła został omówiony plan przygotowania do ww.
Zebrania.
Została omówiona sytuacja z wpłatą składek członkowskich stanem na 31.08.2018 oraz lista
członków, uprawnionych do głosowania na ZWZC Koła.
W związku z podjęciem przez Zarząd Główny STO uchwały Nr 1386/18 z dnia 30 czerwca
2018 r. odnośnie uchwały Zarządu 25 SKT STO 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”, Zarząd Koła na podstawie art. 29 ust. 3
statutu STO podjął decyzje o odwołaniu się od uchwały Nr 1386/18 ZG STO do Krajowego
Zjazdu Delegatów.
W odwołaniu wśród innych zostaną poruszone kwestie rzeczywistego wsparcia dla Kół ze
strony ZG STO w sytuacjach, które mogą zagrażać realizacji celów Statutowych
Towarzystwa, oraz zmiany system odprowadzania odpisów na konto ZG STO, na taki, który
nie będzie dyskryminacyjnym wobec szkół z wysokim czesnym.
Członkowie Zarządu ustalili, że do momentu podjęcia przez Krajowy Zjazd Delegatów
decyzji w sprawie odwołania, w roku szkolnym 2018/19 odpisy na konto ZG STO będą
odprowadzane na zasadach, przewidzianych w uchwale Nr 4/2018 z dnia 27.03.2018.
Ad. 9
Podjęto decyzję o podpisaniu umowy z nowym dostawcą światłowodowego łącza
internetowego wysokiej przepustowości do budynku na Traktorzystów.

Protokół sporządził Radosław Pacuk

