Protokół posiedzenia Zarządu
z dnia 19.01.2021 o g.18.00 w budynku na Traktorzystów 16

Zarząd:
Jacek Szostakiewicz
Oles Yakymiv
Roman Chwesiuk
Radosław Pacuk
Dyrekcja:
Elżbieta Rakoczy
Małgorzata Lipska
Mecenas Piotr Lewczyk - brał udział w omawianiu p. 1
Joanna Mitura - brała udział w omawianiu p. 2 i 3

1.
2.
3.
4.

Sprawy lokalowe.
Sytuacja finansowa Szkoły na dzień 31.12.2020.
Preliminarz budżetowy Szkoły na rok szkolny 2020/21.
Przygotowanie Szkoły do prowadzenia zajęć stacjonarnych klas 1-3 z zachowaniem
obowiązujących zasad sanitarnych.
5. Analiza aktualnej
koncepcji wieloletniego rozwoju Szkoły ze wskazaniem
priorytetowych kierunków.
6. O wynikach udziału uczniów Szkoły w konkursach kuratoryjnych w roku szkolnym
2020/21.

Ad. 1
Zostały omówione sytuacje lokalowe w obu lokalizacjach.
W dniu 11.01.2021 podpisana została umowa wynajmu budynku przy ulicy Traktorzystów 16,
pomiędzy Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy, a 25 SKT STO.
W związku z reakcją właścicieli nieruchomości na Dzieci Warszawy 42 na pisma Zarządu Koła
z dnia 24.12.2020, oraz informacją od właścicieli, że nie przewidują bezpośrednich rozmów
pomiędzy Zarządem Koła, a Właścicielami i wszystkie kontakty będą odbywać wyłącznie za
pośrednictwem ich pełnomocnika, p. Mecenas został poproszony o przygotowanie umowy,
która przewiduje poszerzenie wcześniejszej obsługi prawnej Szkoły i na 25 SKT STO.
Doprecyzowany został plan działań Zarządu, omówiony na posiedzeniu w dniu
14.12.2020.
Ad. 2
Sytuacja finansowa Szkoły na dzień 31.12.2020 nie wywołuje zastrzeżeń.

Ad. 3
Szczegółowo omówiono prowizorium budżetowe Szkoły na rok szkolny 2020/21.
P. Yakymiv zwrócił uwagę oraz poprosił o wyjaśnienie sytuacji przez Dyrekcję, że podwyżki
w roku szkolnym 2019/20 stawki czesnego o 200 zł miesięcznie zagwarantowały wzrost
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 10%.
P. Dyrektor poinformowała, że zgodnie z założeniami koncepcji zmiany wynagradzania
nauczycieli opisanej w nowym regulaminie, średnie wynagrodzenie nauczyciela wzrosło o
10%, co było wyjaśniane oraz omawiane.
Podczas obecnego posiedzenia Zarządu wrócono do analizy w tej sprawie.
Dyrekcja została poproszona o przygotowanie bardziej szczegółowej informacji na ten temat.
Przegłosowano uchwałę Nr 1/2021 o zatwierdzeniu preliminarza budżetowego Szkoły na rok
szkolny 2020/21.
Głosowało:

4 osoby

Za:

4 osoby

Przeciw:

0 osób

Wstrzymało się: 0 osób.
Ad. 4
Przeanalizowano poziom gotowości Szkoły do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 w trybie
stacjonarnym.
Ad. 5
Omówiono obecną wersję koncepcji wieloletniego rozwoju Szkoły oraz poproszono Dyrekcję
Szkoły o przygotowanie aktualizacji koncepcji, uwzględniającej szczególne okoliczności
działania placówek szkolnych związane m.in. z pandemią COVID, ze wskazaniem
priorytetowych kierunków wynikających z tych działań.
Ad. 6
Zarząd poprosił p. Dyrektor o przygotowanie, po zakończeniu etapów wyników udziału
uczniów Szkoły w konkursach kuratoryjnych w roku szkolnym 2020/21, które mają wpływ na
konkurencyjność naszych absolwentów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Protokół sporządził Radosław Pacuk

