Protokół posiedzenia Zarządu
z dnia 29.05.2019 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16
Zarząd:
Jacek Szostakiewicz
Oles Yakymiv
Roman Chwesiuk
Radosław Pacuk
Karol Pawlak – głosował w trybie korespondencyjnym.
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy
Małgorzata Lipska
Komisja Rewizyjna
Beata Vetter
Katarzyna Bolesta Siwek
Piotr Świątek
Zaproszeni
Joanna Mitura - brała udział w omawianiu p. 4
1. Informacja o sytuacji finansowej Szkoły – stan na dzień 01.05.2019.
2. Analiza systemu bezpieczeństwa w Szkole.
3. Zasady organizacji zajęć lekcyjnych przy nauczania drugiego języka obcego w
starszych klasach SP.
4. Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2019/20 .
5. Różne.
Ag. 1
Sytuacja finansowa szkoły na dzień 01.05.2019 jest stabilna i zgodna z założeniami budżetu.
Ad. 2
Potrzeba omówienia systemu bezpieczeństwa została wywołana sytuacją w szkole na
Wawrze. Ustalono, że istniejący w obu lokalizacjach system monitoringu gwarantuje
bezpieczeństwo uczniów.
Jednocześnie zostało zaplanowane udoskonalenie systemu monitoringu.
Ad. 3
Ust. 6 § 17 Statutu SP począwszy od siódmej klasy powoduje podział na grupy przy
nauczania drugiego języka obcego. Jednak w dokumentach Szkoły nie zostały dopracowane
zasady organizacji pracy grup – ilość godzin dla każdej grupy, etc.
W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję, że w roku szkolnym 2019/20 tygodniowa
ilość godzin nauczania drugiego języka obcego – niemieckiego i hiszpańskiego, w klasach 7
wynosić będzie 8 godzin.
Zajęcia z języka niemiecki będą odbywać się z uwzględnieniem istniejącego podziału. Ilość
godzin nauczania języka hiszpańskiego w poszczególnych grupach Dyrekcja ustali na
początku roku szkolnego 2019/20.

Na pierwszym w roku szkolnym 2019/20 posiedzeniu Zarządu zostaną doprecyzowane
zasady organizacji pracy grup z nauczania drugiego języka obcego.
Ad. 4
Został omówiony Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2019/20.
W preliminarzu zostały przewidziane podwyżki wynagrodzenie dla kadry Szkoły.
Zarząd przegłosował Uchwałę Nr 8/2019 o wysokości czesnego w roku szkolnym 2019/20, w
następującej wysokości:
Dla klas 0 SP 1560 PLN
Dla klas 1-8 SP 1460 PLN
Zniżki czesnego dla rodzeństwa są utrzymane na dotychczasowym poziomie, czyli 50 zł na
drugie dziecko oraz 100 zł na trzecie dziecko.
Głosowało – 5 osób
Za - 5 osób
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
Ad. 5
Zarząd przeanalizował wyniki procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 oraz
przegłosował Uchwałę Nr 9/2019 w sprawie procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20.
Głosowało – 5 osób
Za - 5 osób
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
W Uchwale Nr 9/2019 wyraża się zgodę na rozpoczęci procesu rekrutacyjnego do klas „5”
oraz utworzenie w roku szkolnym 2019/20 trzeciej klasy „5”, pod warunkiem wpłacenia
wpisowego przez rodziców 12 dzieci.
Dodatkowo, przeanalizowano zakres i plan prac remontowych w okresie wakacyjnym oraz
realizację projektów partycypacyjnych.

Protokół sporządził Radosław Pacuk

