
 Protokół posiedzenia Zarządu

z dnia 25.04.2019 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16.

Zarząd:
Jacek Szostakiewicz
Karol Pawlak 
Oles Yakymiv
Roman Chwesiuk
Radosław Pacuk 

Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy 
Małgorzata Lipska

Komisja Rewizyjna
Katarzyna Bolesta Siwek - brała udział w omawianiu ad. 1,2
Piotr Świątek - brał udział w omawianiu ad. 1-6

Zaproszeni
Joanna Mitura - brała udział w omawianiu ad. 6

1. Informacja o stanie prawnym Zespołu Szkół w świetle zmian w szkolnictwie.
2. Informacja o sytuacji finansowej Szkoły – stan na dzień 01.04.2019.
3. Sprawy lokalowe.
4. Plan remontów oraz inwestycji przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20.
5. Organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2019/20).  
6. Wstępny preliminarz budżetowy na rok szkolny 2019/20.
7. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Różne. 

Ad 1

Dyrekcja poinformowała Zarząd, że zmiany prawne związane z likwidacją gimnazjum są w
toku.  Przygotowana  została  odpowiednia  dokumentacja  prawna,  trwa  przygotowywanie
dokumentacji do przekazania do kuratorium (arkusze ocen, protokoły, dzienniki). Dyrekcja
będzie informowała Zarząd na bieżąco o stanie prawnym Zespołu Szkół oraz o decyzjach,
które należy podjąć.

Ad 2

Sytuacja finansowa szkoły na dzień 01.04.2019 jest stabilna i zgodna z założeniami budżetu.

Została  omówiona  strategia  realizacji  głównych  kierunków  działalności  Koła   na  okres
kadencji, zatwierdzona na ZWZC  25 SKT STO dnia 18.02.2019.

Ad 3



Obecna sytuacja lokalowa Szkoły jest stabilna i przygotowana na przeprowadzenie edukacji
w kolejnym roku szkolnym 2019/20. Omówione zostały potencjalne rozwiązania mające na
celu poprawę lokalową Szkoły, w tym wynajęcie nowego budynku na Szkołę oraz rozbudowa
obecnego budynku przy ulicy Traktorzystów.

Ad 4

Omówiono i wstępnie zaakceptowano plan remontów oraz inwestycji na potrzeby następnego
roku szkolnego. Dyrekcja poprosi wykonawców o dokładne szacunki kosztów inwestycji. Po
otrzymaniu informacji zostanie zatwierdzony szczegółowy plan. 

Ad 5 

Omówione  zostały  wyniki  rekrutacji  do   klasa  1  oraz  4.  Również  Dyrekcja  prowadzi
rekrutację do obecnej klasy 5D. 

W roku szkolnym 2019/20 obecne klasy 4 i 5 zostaną umieszczone w budynku przy ulicy
Traktorzystów. 

Na  spotkaniu  został  omówiony  temat  organizacja  nauczania  drugiego  języka  obcego  w
starszych  klasach  SP.  Większość  członków   Zarządu  wyraziła  zgodę  na  prace
przygotowawcze  do  tego,  żeby  w  przyszłym  roku  szkolnym  przy  nauczaniu  języka
hiszpańskiego był podział na grupy 3 i 5-godzinne. 

Nie została zaakceptowana propozycja p. Yakymiva, żeby, analogicznie do nauczania języka
angielskiego,  wszystkim  uczniom  przy  nauczaniu  drugiego  języka  obcego  została
zagwarantowana równa  ilość godzin lekcyjnych  w grupach o zróżnicowanych poziomach
wiedzy.    

Ad 6.

Zarząd zapoznał się ze wstępnym preliminarzem budżetowym na rok szkolny 2019/20. 

Omówione  zostały  szacunki  dotyczące  budżetu  oraz  potencjalnej,  niezbędnej  podwyżki
czesnego,  która  musi  zrekompensować  braki  w  budżecie  szkoły  spowodowane  mniejszą
liczbą uczniów w kolejnym roku szkolnym (brak gimnazjum) oraz podwyżkami wynagrodzeń
dla nauczycieli. 

Omówiony został również system wynagrodzenia kadry pedagogiczno-wychowawczej.

Ad 7

Zostały  omówione  pierwsze  miesiące  działalności  poradni  psychologiczno-pedagogicznej
„Kompas”,  poziom  zainteresowania  poradnią  wśród  rodziców  uczniów  oraz  oczekiwane
wyniki działalności ww. poradni. 

Ad. 8
Zostały omówione pisma rodziców do Zarządu Koła oraz podjęte odpowiednie decyzje.

Została omówiona sytuacja wychowawcza w klasie 3a oraz trudności we współpracy z 
rodzicami.



Zarząd podjął uchwałę Nr 7/2019 o przyznaniu premii dla Dyrektor Szkoły Pani Elżbiety
Rakoczy.

Głosowało:  5 osób
Za:              5 osób
Przeciw:       0 osób 
Wstrzymał się: 0 osób.

Protokół sporządził Radosław Pacuk


