Protokół posiedzenia Zarządu
z dnia 23.06.2020 o g.18.00 w budynku na Traktorzystów 16
Zarząd:
Jacek Szostakiewicz
Oles Yakymiv
Radosław Pacuk
Roman Chwesiuk – głosował w trybie korespondencyjnym
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy
Małgorzata Lipska
Zaproszeni
Joanna Mitura - brała udział w omawianiu p. 1 i 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informacja o sytuacji finansowej Szkoły.
Analiza organizacji pracy Szkoły w okresie pandemii COVID-19.
Rekrutacja oraz stan gotowości Szkoły do roku szkolnego 2020/21.
Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2020.
Sprawy lokalowe.
Różne.

Ad 1
Sytuacja finansowa Szkoły na dzień 01.06.2020 jest stabilna i zgodna z założeniami
prowizorium budżetowego.
Ad 2
Omówiono organizację pracy Szkoły w czasie pandemii COVID-19 oraz przeanalizowano
obszary, które powinny ulec zmianie i poprawie na przyszłość. W celu analizy opinii rodziców
na temat organizacji pracy zdalnej, Dyrekcja przygotuje odpowiednią ankietę do Rodziców.
Dyrekcja szkoły prowadziła szkolenia z organizacji pracy zdalnej dla szkół w ramach STO.
Ad 3
Zarząd przeanalizował wyniki procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21, który odbywa
się zgodnie z założeniami.
Zostały przeanalizowane projekty wyłonione w ramach budżetu partycypacyjnego. Zarząd
poprosił o ostateczne projekty oraz doprecyzowane kosztorysy projektów.
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 05/2020 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.
Ad 4
Został omówiony Preliminarz budżetowy oraz Arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny
2020/21.
Zarząd wspólnie z Dyrekcją omówił kwestię współpracy z poradnią Kompas w ramach
realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów klas 8.
Zarząd przegłosował uchwałę Nr 6/2020 o wysokości czesnego w roku szkolnym 2020/21, w
następującej wysokości:
Dla klas 0 SP

1590 PLN

Dla klas 1-8 SP 1490 PLN
Zniżki czesnego dla rodzeństwa są utrzymane na dotychczasowym poziomie, czyli 50 zł na
drugie dziecko oraz 100 zł na trzecie dziecko.
Głosowało – 4 osoby
Za - 4 osoby
Wstrzymało się – 0 osób
Przeciw – 0 osób
Ad 5
Zostały przygotowane i złożone do Urzędu Dzielnicy dokumenty z wnioskiem o przedłużenie
wynajmu budynku przy ulicy Traktorzystów na 10 lat.
Szkoła otrzymała zgodę właścicieli na doprowadzenie łącza światłowodowego do budynku
przy ulicy Dzieci Warszawy.
Ad 6.
Zarząd podjął decyzję o wypłacie stypendiów zgodnie z Regulaminem Szkolnego Funduszu
Stypendialnego.
Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosków do ZG STO o Srebrną Odznakę STO dla dwóch
pracowników Szkoły.

Protokół sporządził Radosław Pacuk

