Protokół z posiedzenia Zarządu SKT 37 STO w dniu 14 października 2014

oś. Dywizjonu 303 nr 35-35
31-874 Kraków,
W posiedzeniu Zarządu STO wzięło udział 8 osób. Obecni – zgodnie z listą obecności z dnia
14.10.2014
Na posiedzeniu Zarząd poruszył następujące kwestie:

1. Godziny pracy świetlicy i przetrzymywanie podopiecznych
- zadecydowano: po zakończeniu czasu pracy małego budynku świetlicy , dzieci będą
przenoszone do dużego budynku
- Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia aneksu do deklaracji dot. zapisu dzieci
do świetlicy z informacją o przenoszeniu podopiecznych do dużego budynku po określonym
czasie. Aneks do deklaracji stosownie zostaje opatrzony podpisem rodzica/opiekuna.
2. Ankiety – badanie oczekiwań – zarząd zdecydował o przeprowadzeniu ankiety wśród
rodziców dotyczącego badań satysfakcji i zadowolenia z funkcjonowania placówki.
Zdecydowano włączyć do badania zagadnienie dotyczące godzin pracy świetlicy.
3. Przyjęcie nowych członków Koła : 23 Deklaracje – zarząd pozytywnie rozpatrzył podania o
przyjęcie członków w poczet Koła.
4. Przegląd i odpowiedzi na wnioski rodziców : Zarząd rozpatrzył wnioski rodziców złożone do
dnia 13.10.2014
5. Stypendia – Zarząd podjął decyzje o konieczności przygotowania oferty i formuły w sprawie
określania puli funduszu stypendialnego oraz zasad przyznawania stypendiów zgodnie z
zasadami budżetowania i wypłacania gratyfikacji
6. Remont Infrastruktury Szkolnej
- komisja remontowo-inwestycyjna po obradach podjęła decyzję, iż remont dachu dużego
budynku nad salą gimnastyczną jest inwestycją priorytetową
- przedstawiono wstępną ofertę i wycenę usług remontowych
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- niezbędne jest przedłożenie członkom Koła listy nadchodzących inwestycji celem dokonania
ustalenia priorytetów oraz stworzenie harmonogramu realizacji prac remontowych (dach, droga,
czyszczenie elewacji, izolacja fundamentów, powiększenie magazynu)
- przygotowanie projektu szkoła-osiedle – partycypacja w kosztach renowacji drogi między
budynkami , oraz wstawienie ławek i zadaszeń. Niezbędny jest kontakt ze spółdzielnią i
przedstawienie obopólnych korzyści (osoba dedykowana do rozmów ze spółdzielnią – p. K.
Kwiatkowski)
7. 1% uruchomienie akcji PR wśród członków STO i rodziców – przeznacz 1% podatku na
remont boiska\hali sportowej – rozpoczęcie akcji PR w m-cu XII i I 2015 r.
8. Windykacja –raport księgowego – rozliczenia za m-c IX 2014, wgląd i dalsze egzekucje
9. Ocena zakresu działalności Dyrektora Szkoły – wskaźniki, mierzalność

Sporządzono: 14.10.2014
Sekretarz: Anna Boroń
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