
Protokół  posiedzenia Zarządu 

z dnia 24.03.2020 o g.18.30 w budynku na Traktorzystów 16 

Zarząd: 

Jacek Szostakiewicz 

Oles Yakymiv 

Radosław Pacuk  

Roman Chwesiuk 

 

Dyrekcja: 

Elżbieta Rakoczy  

 

1. Sytuacja finansowa Szkoły stanem na 1.03.2020. 

2. Przygotowania Szkoły do działań w sytuacjach kryzysowych. 

3. Analiza spełnienie wymagań przewidzianych w Ustawie z dnia 12 kwietna 2019 r. o 

opiece zdrowotnej nad uczniami. 

4. Sprawy lokalowe. 

5. Rekrutacja na rok szkolny 2020/21. 

6. Realizacja projektów partycypacyjnych. 

7. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Sprawy różne. 

 

Ad 1 

Sytuacja finansowa szkoły na dzień 01.03.2020 jest stabilna i zgodna z założeniami  

prowizorium budżetowego. 

Zarząd podjął decyzję o realizacji pełnego dodatkowego wynagrodzenia dla P. Dyrektor Szkoły 

przewidzianego w umowie o pracę. 

 

Ad 2 

1. Kadra pedagogiczno-wychowawcza Szkoły jeszcze przed rozporządzeniem MEN w 

sprawie kształcenia na odległość  przygotowała zajęcia w formie online oraz zadania 

zdalne do wykonania samodzielnie przez uczniów – zadania są przekazywane za 

pomocą dzienniczka. 

2. Do pracy online wybrana została platforma Microsoft Teams. Cała kadra pedagogiczna 

została przeszkolona z wykorzystywania tej platformy do pracy lekcyjnej. Szkolenie dla 

uczniów i rodziców odbędzie się 27 marca o godzinie 18.00. Rodzicie i opiekunowie 

zostaną poinformowani za pomocą Librusa o możliwości uczestniczenia w szkoleniu. 

3. W celu zapełnienia komunikacji z uczniami i rodzicami administracja Szkoły i 

nauczycieli również będą korzystać z innych komunikatorów (Skype, WhatsApp etc).  



4. Pod nieobecność uczniów i pracowników dnia 20.03.2020  przeprowadzona została 

dezynfekcja budynków Szkoły.  

Ad 3 

Zgodnie z wymaganiami nałożonymi Ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej 

nad uczniami, w Szkole został przygotowany i wyposażony gabinet pielęgniarski. W związku 

z pandemią koronawirusa zatrudnienie pielęgniarki zostało odsunięte do czasu ustabilizowania 

sytuacji.  

 

Ad 4 

Przygotowane i złożone zostało dokumenty do Urzędu Dzielnicy z wnioskiem o przedłużenie 

wynajmu budynku przy ulicy Traktorzystów na 10 lat.  

 

Ad 5 

Rekrutacja przebiega w sposób prawidłowy i zgodnie z założeniami szkoły. Zarówno w klasach 

0 jak i 1 mamy kilkunastoosobową listę rezerwową. Termin wpłat wpisowego dla klas 0 mija 

z końcem marca, wtedy będzie można określić dokładne listy przyjętych do Szkoły dzieci. 

 

Ad 6.  

Zgłoszone do budżetu partycypacyjnego projekty zostały zdefiniowane i opisane. Kampania 

informacyjna została przygotowana i opublikowana w mediach społecznościowych. W 

związku z pandemią koronawirusa, głosowanie zostało odłożone do czasu ustabilizowania 

sytuacji. 

 

Ad 7 

Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej Kompas oraz jej wyniki finansowe są 

zgodne z założeniami budżetowymi oraz założonym planem.  

 

Ad 8 

Termin następnego posiedzenia Zarządu zostanie ustalony w zależności od rozwoju obecnej 

sytuacji w szczególności związanej z epidemią koronawirusa.  

 

Protokół sporządził Radosław Pacuk 

 

 

 

 


