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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDIUM FUNDACJI „NASZEJ SZKOLE” 

W OKRESIE OD 01. STYCZNIA DO 31. GRUDNIA 2018 r. 

 

 
 W trakcie 2018 r. uległ zmianie skład Prezydium Rady. 

W związku z podjęciem od stycznia 2018 roku funkcji w Zarządzie Fundacji, skład 
Prezydium opuścili: 
  

 Michał Krawczyk – przewodniczący Prezydium Rady Fundacji 
 Arkadiusz Szulikowski – zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji 

 
 
 W okresie od stycznia do marca 2018 roku Prezydium Rady Fundacji działało w składzie: 

 Mariusz Żek – przewodniczący Prezydium Rady Fundacji 
 Gracjana Krawczyk – zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji 
 Edyta Mikosik – sekretarz Prezydium Rady Fundacji (od marca 2018) 
 Anna Augustyn – członek Prezydium Rady Fundacji (sekretarz do marca 2018) 
 Mirosław Suchojad - członek Prezydium Rady Fundacji  

Od Kwietnia 2018  nastąpiła zmiana składu Prezydium: 

 Mariusz Żek – przewodniczący Prezydium Rady Fundacji 
 Gracjana Krawczyk – zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji 
 Edyta Mikosik – sekretarz Prezydium Rady Fundacji  
 Anna Augustyn – członek Prezydium Rady Fundacji  
 Anna Baran – członek Prezydium Rady Fundacji 
 Ewa Bukowska – członek Prezydium Rady Fundacji 
 Krzysztof Tarnowski – członek Prezydium Rady Fundacji 

W związku z utratą statusu Fundatora członkowstwo pani Anny Augustyn wygasło we 

wrześniu 2018r. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Prezydium.  
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Tematyka posiedzeń obejmowała w szczególności:  
 

 Sprawy bieżące działalności placówek: przyjęcie bilansu finansowego za 2017 oraz 
rachunek zysku i strat za 2017, zatwierdzenie budżetu na rok 2018, uzgodnienia 
dotyczące remontu dachu. 

 
 Problematykę dotyczącą sposobu rekrutacji do klas pierwszych oraz większej 

integracji szkoły oraz przedszkola. 
 

 Sposobu i organizacji obchodów 25-lecia Fundacji 
 

 Organizację zajęć i zadań programowych (między innymi: zatwierdzenie siatki 
godzin na rok szkolny 2018/2019, dyskusje na temat kierunku funkcjonowania 
szkoły, uczestnictwa uczniów w różnego rodzaju konkursach i imprezach, 
nawiązanie relacji partnerskich z placówkami szkolnymi w innych krajach. 
 

 Prezydium Fundacji zadecydowało wspólnie z Zarządem oraz Dyrektorem Szkoły o 
przeznaczania 1% podatku za rok 2018 na dalszy zakup pomocy dydaktycznych do 
tworzonej pracowni fizyczno-przyrodniczej. 

 

 Poruszano temat ilości zadań domowych i ich nakładania się w poszczególne dni.  
 

 Poruszano możliwości organizacyjne i lokalowe związane z możliwością 
uruchomienia w przyszłości liceum oraz uruchamiania dwóch klas dla jednego 
rocznika. 
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W minionym roku Prezydium Fundacji podjęło 8 decyzji w trybie uchwały : 

1. Przyjęcia rezygnacji Mirosława Suchojada, członka Prezydium Fundacji  

„Naszej Szkole” – uchwała 1/2018 

2. Odwołania  sekretarza  Prezydium Fundacji Naszej Szkole – uchwała 2/2018 

3. Wyboru  nowego sekretarza  Prezydium  Fundacji  „Naszej Szkole” – 

uchwała 3/2018 

4. Zatwierdzenia projektu projektu arkusza organizacyjnego szkoły – uchwała 

4/2018 

5. Zatwierdzenia projektu projektu arkusza organizacyjnego przedszkola – 

uchwała 5/2018 

6. Zatwierdzenia budżetu na rok 2018 – uchwała  6/2018 

7. Zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły – uchwała 7/2018 

8. Ustalenia wielkości stawek czesnego, wpisowego, inwestycyjnego i promocji  

na rok szkolny 2019/2020 – uchwała 8/2018 

9. Ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości promocji – uchwała 9/2018 

10. Zmiany wynagrodzenia Prezesa Fundacji – uchwała 10/2018 

 


