Rada Zarządzająca:
mgr, technik ekonomista Rafał Rak – Dyrektor-Przewodniczący Rady Zarządzającej,
wychowawca klasy 5, współzałożyciel
1. Wychowanie
- opiekun rodzin
- realizacja programu wychowawczego (karta lodówkowa, hasła tygodnia, narzędzia, integracja
planu dydaktycznego z wychowawczym)
- opiekunostwo (lista zaangażowania Rodzin, lista rozmów z Rodzicami, lista rozmów z
uczniami, lista opiekunów, szkolenia dla opiekunów)
- biblioteka i lektury
- inicjatywy rodziców
- rozmowy opiekunowskie z nauczycielami
2. Organizacja
- rekrutacja i promocja (przyjmowanie wniosków, umawianie się na spotkania rekrutacyjne, dni
otwarte, lekcje otwarte, ulotki itp.)
- przekazywanie informacji wewnątrz i na zewnątrz szkoły wraz z inicjatywami Rodziców
- współpraca z firmami i organizacjami
- realizacja budżetu, wyposażenie
mgr Anna Jacyno – Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych-członek Rady Zarządzającej,
Wychowawca klasy 1
1. Nadzór dydaktyczny
- program ewaluacji, dokumentacja dydaktyczna
- program nauczania (programowanie, 4 kompetencje, merytoryka)
- wsparcie w awansie zawodowym nauczycieli
- zatrudnianie i nadzór pracy nauczycieli
- wycieczki i wydarzenia (Nauczyciele i Rodziny)
2. Dydaktyka
- lekcje w klasie 1
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla nauczycieli
mgr. inż. Mateusz Kot – Dyrektor ekonomiczny-członek Rady Zarządzającej, współzałożyciel
- koordynacja w imieniu Zarządu placówek FER
- finanse (koordynacja prac nad budżetem, noty finansowe, płatności, przelewy)
- rozmowy finansowe z Rodzinami (indywidualne opłaty)
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mgr Paweł Szulerecki – Kierownik administracji-członek Rady Zarządzającej
1. Dydaktyka
- zajęcia komputerowe w klasach 1 i 2
2. Wychowanie
- opiekun Rodzin
3. Organizacja
- kalendarz
- zarządzanie serwerem i stroną internetową oraz kontem na Facebooku
- plan lekcji i zajęć dodatkowych, zastępstwa nauczycieli
- sekretariat: zamówienia mundurków, podręczniki, archiwum zdjęć, korespondencja
przychodząca i wychodząca, nieobecności, posiłki, transport, dokumentacja
- wsparcie informatyczne w szkole
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