
 Protokół posiedzenia Zarządu 

 

z dnia 12.02.2019 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 

 

Zaproszeni 

Agnieszka Podobas – brała udział w omówieniu ad. 6 

Joanna Mitura – brała udział w omówieniu ad. 6 

 

 

1. Sytuacja finansowa Zespołu Szkół 

2. Sprawy lokalowe. 

3. Rekrutacji na rok szkolny 2019/20. 

4. Realizacja projektów partycypacyjnych. 

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów. 

6. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Przygotowanie do Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła (ewidencja 

członków Koła, kompletność dokumentów z tym związanych, składki członkowskie etc.) 

8. Sprawy różne. 

 

 

Ad. 1 

Z wysłanych wcześniej przez P. Dyrektor E. Rakoczy dokumentów o wykonani budżetu 

Zespołu Szkół stanem na 31.01.2019 wynika, że sytuacja finansowa Szkoły jest stabilna. 

 

Ad. 2  

Zostały omówione tematy, które członkowie Zarządu wspólnie z Dyrekcją maja zamiar 

poruszyć w trakcie spotkaniu w dniu 13.02.2019 z P. Burmistrzem Gminy Ursus.   

Został omówiony temat wysokości rekompensaty dla Szkoły ze strony właścicieli 

nieruchomości  na Dzieci Warszawy 42 w związku z tym, że w październiku w ciągu 

tygodnia nie zostało zagwarantowane ogrzewanie sali lekcyjnych przy temperaturze 

zewnętrznej poniżej zero stopni.  

 

Ad. 3 

Proces rekrutacyjny do klas 0 przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jest duże 

zainteresowanie „Igraszkami edukacyjnymi”. 

Również odnotowuje się  zainteresowanie rekrutacja do dodatkowych klas 1 i 4 na przyszły 

rok szkolny. 

 



Ad. 4 

P. Wicedyrektor M. Lipska przedstawiła wyniki głosowania na poszczególne projekty 

partycypacyjne. 

 

Ad. 5 

P. Dyrektor E. Rakoczy poinformowała o przebiegu procesu ustalenia uczniów, które 

otrzymają stypendia oraz o ilości uczniów, które będą otrzymywać stypendia w drugim 

semestrze. 

 

Ad. 6  

Zostały omówiony pierwsze miesiące działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej 

„Kompas”, poziom zainteresowania poradnią wśród rodziców uczniów oraz oczekiwane 

wyniki działalności ww. poradni.  

 

Ad. 7  

Została omówiona gotowość do przeprowadzenia sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego 

Walnego Zebranie Członków Koła. Ze względu na rozbieżności pomiędzy Zarząd Koła a ZG 

STO odnośnie wsparcia dla naszego Zespołu Szkół w trudnej sytuacji lokalowej  Zarząd Koła 

zaprosił na ZWZC 25 SKT STO Prezesa ZG STO P. Z. Puchalskiego. 

Odnotowano poprawę sytuacji ze spłatą składek członkowskich wśród członków Koła. 

 

Ad. 8  

Zarząd Koła na koniec swojej kadencji podziękował Dyrekcji Zespołu Szkół za owocną 

dotychczasową współpracę.  

Omówiono i zatwierdzono treści propozycji zmian do ust. 6 art. 29 oraz ust. 1 art. 63. Statutu 

STO, które zostaną wysłane do Komisji Statutowej STO. 

 

 

 

 

Protokół sporządził Radosław Pacuk 


