
Protokół  posiedzenia Zarządu 

z dnia 24.09.2020 o g.18.00 w budynku na Traktorzystów 16 

Zarząd: 

Jacek Szostakiewicz 

Oles Yakymiv 

Roman Chwesiuk  

Radosław Pacuk  
 

Dyrekcja: 

Elżbieta Rakoczy  

Małgorzata Lipska 
 

 

1. Przygotowanie Zespołu Szkół do roku szkolnego 2020/21. 

2. Sytuacja finansowa Szkoły. 

3. Sprawy lokalowe. 

4. Analiza współpracy z dostawcami usług. 

5. Preliminarz budżetowy Szkoły na rok szkolny 2020/21. 

6. Analiza działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej „Kompas” w roku 

szkolnym 2019/20 oraz plan działań na rok szkolny 2020/21. 

7. Rekrutacja na rok szkolny 2021/22. 

8. Sprawozdania finansowe Szkoły oraz 25 SKT STO za rok obrotowy 2019/20. 

9. Sprawy 25 SKT STO. 

10. Sprawy różne. 

 

Ad 1 

Z przedstawionych przez P. Dyrektor E. Rakoczy podczas posiedzenia Zarządu 

dokumentów wynika, że Szkoła, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dydaktycznym 

jest prawidłowo przygotowana do roku szkolnego 2020/21. 

Podczas przeglądu okresowego Szkoły, zwrócono uwagę na prawidłowo przygotowane 

zabezpieczenia związane z zaleceniami MEN/GIS w związku z COVID-19. 

 

Ad 2 

Sytuacja finansowa Szkoły na dzień 31.08.2020 jest stabilna oraz uwzględniająca dodatkowe 

kosztu powstałe w związku z pandemią COVID-19.  

Zapadła decyzja  o zweryfikowaniu oraz doprecyzowaniu informacji dotyczącej wykonania 

uchwał Zarządu Koła nr 2/2020, 3/2020 raz 4/2020. 

Omówiono oraz potwierdzono, że w budżecie Szkoły na rok szkolny 2020/21 zostanie 

uwzględniona uchwała nr 7/2016 o nagrodzie jubileuszowej.  

 

Ad 3 

Została omówiona sytuacja lokalowa Szkoły w obu lokalizacjach. 

Złożony został wniosek do władz miast o 10 – letnią dzierżawę budynku w lokalizacji  na 

Traktorzystów, Dyrekcja czeka na decyzję w tej sprawie.  



Przeanalizowano sytuację w lokalizacji na Dzieci Warszawy oraz warunki negocjacji z 

Właścicielami umowy wynajmu długoterminowego ww. nieruchomości. 

 

Ad 4  

Omówiono kwestię zmiany dostawcy usług cateringowych, Dyrekcja na bieżąco będzie 

monitorowała jakość posiłków dostarczanych do szkoły.  

Została omówiona sytuacja, która zaistniała w relacjach z KS Przyszłość dotycząca wynajmu 

pomieszczeń sportowych na potrzeby zajęć w-f . W dniu 24.09.2020 podpisana została nowa 

umowa z KS Przyszłość na rok szkolny 2020/21.  

 

Przeanalizowano sposób świadczenia oraz koszty usług kadrowo-płacowych i księgowych. 

 

Ad 5 

Omówiony został preliminarz budżetowy oraz Arkusz organizacyjny Szkoły na rok szkolny 

2020/21. 

Zarząd przeanalizował wyniki procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21, który odbywa 

się zgodnie z założeniami. 

Uchwałą Nr 07/2020 został zatwierdzony arkusz organizacyjny Szkoły na rok szkolny 2020/21. 

Głosowało:   4 osoby 

Za:                4 osoby 

Przeciw:        0 osób  

Wstrzymał się:  0 osób 

Zarząd Koła przegłosował uchwałę Nr 08/2020 o Szkolnym Funduszu Stypendialnym w roku 

szkolmy 2020/21. 

Głosowało:   4 osoby 

Za:                4 osoby 

Przeciw:        0 osób  

Wstrzymał się:  0 osób 

 

Ad 6 

Zarząd wspólnie z Dyrekcją omówił kwestię współpracy oraz rozwój i plan działań poradni 

psychologiczno-pedagogicznej „Kompas”  w roku szkolnym 2020/21. 

 

Ad 7 

Opracowana została strategia rekrutacyjna na rok szkolny 2021/22 uwzględniająca sytuację 

związaną z pandemia COVID-19. 

 

Ad 8  

Omówione zostały wstępne założenia do sprawozdań finansowych Szkoły oraz 25 SKT STO 

za rok obrotowy 2019/20. 

 

Ad 9 



Ustalono plan działań w celu uregulowania zaległości składek członkowskich 25 SKT STO. 

 

Ad 10 

Zarząd poprosił Dyrekcję o aktualizację koncepcji wieloletniego rozwoju Szkoły ze 

wskazaniem priorytetowych kierunków.  

 

Protokół sporządził Radosław Pacuk 


