
Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Fundacji Naszej Szkole  

w roku szkolnym 2019/2020. 

1. Monitorowanie aktualnych postępów prac prowadzonych przez Zarząd w punktach 

związanych z planowanymi remontami i pozyskiwaniem funduszy na ten cel. 

Rewitalizacja palcu zabaw dla przedszkola, remont drugiej połowy dachu i uzyskanie 

części funduszy z Urzędu Miasta. 

2. Prace nad aktualizacją statutu Fundacji.  

3. Wspólnie z Zarządem podejmowano tematy dotyczące strategii i kierunku szkoły, min. 

możliwośd otwarcia liceum, poszerzenia współpracy ze szkołą im. Nelsona Mandeli w 

Berlinie 

4. Wspólnie z  Zarządem  i w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalono nowe zasady 

dotyczące organizacji wyjazdu na zieloną szkołę. Ze względu na rosnącą ilośd uczniów 

uczęszczejących do naszej szkoły dotychczasowa formuła nie sprawdzała sie pod 

względem logistycznym jak również pod kątem organizacji zajęd odpowiadających 

potrzebom różnych grup wiekowych. Od roku szkolnego 2020/2021 wyjazdy na  zieloną 

szkołę będą organizowane osobno dla klas I-III, klas IV-VI i klas VII-VIII. 

5. Akceptacja przedstawionego przez Dyrekcję Szkoły regulaminu rekrutacji na rok 

2020/2021 

6. Na podstawie przedstawionych przez Zarząd Fundacji bieżących wyników finansowych 

oraz prognoz dotyczących sytuacji finansowej Fundacji w kolejnym roku kalendarzowym 

Prezydium wraz z Zarządem wspólnie podjęło decyzję o konieczności wprowadzeia 

podwyżek czesnaego zarównao dla nowych uczniów jak i dla uczniów już uczęszczających 

do naszej szkoły. 

Podwyżki czesnego dla nowych uczniów zostały przyjęte Uchwałą Prezydium  numer 

4/2019 i obowiązują od roku szkolnego 2020/2021 

Podwyżki czesnego dla dla obecnych uczniów naszej  szkoły nie zostały wprowadzone w 

związku z wybuchem pandemii i niewiadomą dotyczącą dalszej formy nauczania.  

7. W odpowiedzi na wniosek Zarządu, biorąc pod uwagę warunki lokalowe, finansowe oraz 

możliwości zapewniwia odpowiedniej kadry pedagogicznej w podjęto decyzję o 

połączeniu dwóch obecnych klas 3cich. Od roku szkolnego 2020/2021 utworzona została 

1 kalsa czwarta.Połączenie aobu klas od roku szkolnego 2020/2021. 

8. W ramach przygotowania Walnego Zgromadzenia w marcu 2020, Prezydium zapoznało 

się bilansem za rok 2019 przedstawionym przez Zarząd. W związku z wybuchem 



pandemii Walne nie odbyło się i zostało  przeniesione na wrzesieo 2020.  

9. W czasie pandemii Zarząd pozostawał w kontakcie telefonicznym / mailowym z 

Prezydium w związku z raportowaniem i omówieniem bieżących tematów związanych z 

organizacją pracy szkoły i przedszkola.   

  

 

 

 


