Protokół posiedzenia Zarządu
z dnia 12.07.2019 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16

Zarząd:
Jacek Szostakiewicz
Oles Yakymiv
Roman Chwesiuk
Radosław Pacuk
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy
Małgorzata Lipska
Zaproszeni
Agnieszka Podobas - brała udział w omawianiu p. 1

1. Przygotowanie Szkoły do roku szkolnego 2019/20
2. Sytuacja finansowa Szkoły – stan na dzień 01.07.2019.
3. Różne (pisma rodziców).
Ad. 1
W związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2019 r, działalności Społecznego Gimnazjum
Nr 4 im. Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Zarząd przegłosował Uchwałę
Nr 10/2019, w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Głosowało – 4 osoby
Za - 4 osoby
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
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 11/2019 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.

Wstępnie zostały omówione założenia do arkusza organizacyjnego Szkoły. Arkusz
zostanie zatwierdzony w momencie, gdy będą znane ostateczne wyniki rekrutacji oraz
sytuacja z kadrą pedagogiczno-wychowawczą.
Zarząd Koła, jako organ założycielski, przeanalizował plan działań poradni
pedagogiczno-psychologicznej w roku szkolnym 2019/20 oraz możliwości wsparcia
finansowego poradni, w celu jej rozwoju.
Po analizie ilości zgłoszeń rodziców uczniów klas 3 do grup nauczania drugiego
języka obcego zapadła decyzja, że w roku szkolnym 2019/20 w klasach czwartych będą tylko
grupy z nauczania języka niemieckiego. Grup z nauczania języka hiszpańskiego nie będzie.
Ad. 2
Sytuacja finansowa szkoły na dzień 01.07.2019 jest stabilna i pozwala na realizację
planu przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/20 .
Ad. 3
Przeanalizowano sytuację kadrową w Szkole oraz pisma rodziców.
Członkowie Zarządu potwierdzili wcześniejszą zgodę Dyrekcji na zaciągnięcie opinii
prawników w skomplikowanych sytuacjach.
Protokół sporządził Radosław Pacuk

