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WALNE ZEBRANIE 22.11.2014 

Sprawozdanie Prezesa za rok szkolny 2013/2014    

Szanowni Państwo 

Witam wszystkich obecnych. Nazywam się Joanna Kaliniecka-Williamson, jestem prezesem polskiej szkoły. 

Pracuję blisko z Panią Nuną Staniaszek, Wice prezesem. 

Pani Dyrektor, Pani Marta Bnińska, już powiedziała o sukcesach naszych uczniów. Jestem niezmiernie 

dumna z wyników osiągniętych przez nasze dzieci. 

Cieszę się także, że w naszej szkole mamy tak zaangażowane i zgrane grono pedagogiczne, które z 

poświęceniem i wytrwałością pracuje dla naszego wspólnego dobra, weekend’ami jeździ na kursy i 

konferencje w celu pogłębiania swojej wiedzy i gorliwie spełnia wszystkie zadania. 

Struktura szkoły 

Celem każdej polskiej szkoły jest nauka języka polskiego, zapoznanie się z kulturą i tradycjami polskimi. 

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki jest typem organizacji „Charitable Trust”. 

Rolą rodziców jest, stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego funkcjonowania szkoły aby zapewnić 

nauczanie naszych dzieci. Celem Walnego Zebrania jest zgromadzenie wszystkich rodziców aby wybrać 

ciało zarządzające to znaczy: powierników. Te osoby, z prezesem na czele, ponoszą prawną 

odpowiedzialność za szkołę i zatrudniają dyrektora, grono pedagogiczne i wszystkich płatnych pracowników 

szkoły. Na Walnym Zebraniu ciało zarządzające, wraz z dyrekcją, zdaje sprawozdanie ze swojej rocznej 

pracy. 

Rolą Koła Rodzicielskiego z Powiernikami na czele jest stwarzanie warunków nauczania i zapewnienie 

środków, dzięki którym grono może nauczać nasze dzieci.  

W Pakiecie Informacyjnym, który Państwo otrzymali, jest diagram struktury naszej szkoły, który pokazuje 

jakie są relacje między wszystkimi osobami związanymi z zarządzaniem naszą szkołą – między osobami 

płatnymi - na żółto, a tymi które pracują charytatywnie - na niebiesko.   
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Bez rodziców, koła, powierników i administracji przez nich zatrudnionej, nie będzie warunków do 

nauczania. Bez grona pedagogicznego nie można realizować celu szkoły. 

Co się działo w 2013/14 

Pani Dyrektor już w skrócie opowiedziała ile się działo w naszej szkole w zeszłym roku, a szczegóły można 

przeczytać na naszej stronie internetowej. Zamierzam nawiązać tylko do wydarzeń, które wymagają 

szczególnej uwagi ponieważ nie ma o nich reportaży, ale są one kluczowe do sprawnego działania szkoły 

jako organizacji.  

Zebrań powierników w ciągu roku 2013-14, było osiem. Wszystkie spotkania odbywały się wieczorami 

podczas tygodnia. Odbyło się osiem zebrań Koła Rodzicielskiego podczas sobót. Były trzy zebrania tak 

zwanego „Senior Management Team”, składającego się z ‘Executive Committee Trust’u razem z panią 

dyrektor, jej zastępcami i opiekunami grup wiekowych. 

Komitet Finansowy spotkał się cztery razy w ciągu roku i Komitet Polis spotkał się pięć razy w ciągu roku. 

Z przyjemnością zawiadamiam, że zmiany wprowadzone w czerwcu 2013 dotyczące systemu i terminów 

opłat za szkołę wyraźnie się sprawdziły w roku 2013/14. Zapewniają one miejsca dla uczniów, którzy je 

potrzebują i szanują. Duża proporcja rodzin uiszcza teraz opłaty online. Jest to system bezpieczniejszy i 

bardziej efektywny.  

W styczniu tego roku powiernicy zrewidowali kryteria przyjęć do szkoły oraz procedury na listę 

oczekujących. Nowy system jest bardziej klarowny i sprawiedliwy dla rodzin i dzieci. Chcąc być szkołą 

nowoczesną i dobrze funkcjonującą, co roku dokonujemy rewizji posiadanego sprzętu szkolnego, 

pielęgniarskiego i pomocy naukowych. W ostatnim roku zatrudniliśmy drugą pielęgniarkę w szkole aby 

zapewnić jeszcze lepszą opiekę nad naszymi dziećmi. W miarę możliwości staramy się modernizować naszą 

bazę i planować na przyszłość, głównie w oparciu o propozycje ze strony nauczycieli i administracji.  

W ubiegłym roku, w celu udostępnienia nauczycielkom szerszego zakresu  materiałów i źródeł 

pedagogicznych zostało zakupione 29 szkolnych laptop’ów . Wkrótce wszystkie komputery zostaną 

przydzielone nauczycielkom. Przeprowadzono również liczne spotkania i rozmowy z Benedyktynami i 

przygotowano umowę, żeby móc korzystać z Interactive white boards w klasach. Ilość i jakość powyżej 

wymienionego sprzętu technicznego wymaga specjalistycznej wiedzy i dużo czasu żeby go odpowiednio 

przygotować.  W czerwcu tego roku, Powiernicy zatrudnili IT manager, który zajmuje się tym sprzętem, 

trzyma nad nim piecze oraz pomaga i doradza użytkownikom w celu najlepszego korzystania z tych 

udogodnień. 
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Bez przerwy staramy się uświetnić i udoskonalić szkolne systemy, umożliwiając sprawniejsze prowadzenie 

szkoły. Jesteśmy świadomi, że ustawiając jawne i dokładne systemy, którymi będą mogli operować przyszli 

pracownicy i woluntariusze, zapewniamy warunki do dobrze prowadzonej szkoły w przyszłości.  

Takie inwestycje są drogie: w roku 2013-14 mieliśmy ogromne szczęście otrzymania dotacji z Polskiej 

Ambasady, za którą zakupiliśmy powyżej wymieniony sprzęt, ale dofinansowanie takiego rodzaju jest 

wyjątkowym wydarzeniem i na podobne wsparcie finansowe nie możemy w przyszłości liczyć.  

Osób zatrudnionych w szkole jest ponad 70. W ostatnim roku wszyscy nasi pracownicy otrzymali nowe 

kontrakty, które były uaktualnione zgodnie z prawem angielskim.  W styczniu wprowadziliśmy podwyżkę 

2% w pensjach pracowników, zgodnie z inflacją. 

W ostatnim roku dokończyliśmy uaktualnienie istniejących Polis Szkolnych i uzupełniliśmy nowe polisy 

według wymogów prawnych. Polisy te są podstawą School Handbook.   

W październiku 2013 uczestniczyliśmy w obchodach 60-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej i podczas XXI 

Walnego Zjazdu PMS wyróżniono “Złotą Odznaką PMS” osiem nauczycielek i dziesięciu działaczy naszej 

szkoły. 

Jak co roku, zorganizowaliśmy wycieczki : do teatru, do instytutu Sikorskiego, na cmentarze gdzie 

pochowani są Polacy i wyjątkowo w ostatnim roku, klasy AS miały okazję zwiedzić  bunkier Lotnictwa 

Brytyjskiego: RAF.  Uczniowie składali hołd poległym rodakom na licznych obchodach i uroczystościach,  

honorując pamięć dawnych i stosunkowo niedawnych dzieł naszych przodków. Wdrążamy w naszą 

młodzież znajomość i poczucie dumy z przeszłości aby wiedzieli z jakiego rodu pochodzą by utrwalić i 

wmocnić to, do czego dążą. 

W styczniu zorganizowano tradycyjny Opłatek. Też w styczniu odwiedził nas Zespół tańca i śpiewu 

góralskiego „Majeranki”, który przedstawił nam bogatą i ciekawą kulturę góralską. W lutym odbyła się 

Zabawa Walentynkowa dla pracowników i przyjaciół naszej szkoły. W maju zorganizowano poranek z 

siatkarzami: wizyta klubu siatkarskiego CBL Polonia Londyn, próby sportowe i prelekcja multmedialna 

cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczniów. 

Zaangażowanie i troskliwość Koła Rodzicielskiego ujawnione były licznymi pomysłami i wydarzeniami 

zorganizowanymi nie tylko dla przyjemności dzieci i rodziców, ale i również w celu zbierania funduszy na 

szkołę. Zapraszam wszystkich rodziców do obejrzenia Galerii Wydarzeń na naszej stronie internetowej, bo 

czasu dzisiaj nie wystarczy, żeby je wszystkie wymienić.  

W maju zaangażowaliśmy firmę do zaprojektowania nowej strony internetowej dla szkoły, która będzie 

zawierała łatwiej dostępne informacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Praca nad stroną dobiega końca i 

później na tym zebraniu przedstawimy Państwu pierwszy wgląd na projektowaną stronę.  
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Na końcu roku szkolnego, Medalem Szkolnym uhonorowaliśmy Panią Marię Maryniak, Panią Małgorzatę 

Radomską i Pana Ryszarda Kurasia za ich wieloletni wkład pracy dla dobra szkoły. 

Nie mogę zakończyć bez podziękowań 

Serdecznie dziękuję Pani Marcie Bnińskiej za wielki wkład pracy i czasu jaki wymaga stanowisko dyrektorki. 

Składam również ogromne podziękowanie Paniom Zastępcom: Annie Pietrzyckiej i Agnieszce Chmiel-

Stańko, za ich nieustanne poparcie i pomoc dyrektorce na każdym kroku. Serdecznie dziekuje Pani Nunie 

Staniaszek za niesamowitą pomoc i czujność nad każdym szczegȯłem, bez niej naprawdę nie dałabym rady!  

Pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom w Kole Rodzicielskim i gronie Powierników, którzy 

charytatywnie poświęcają swój czas, nie tylko w soboty ale również w tygodniu, dbając aby wszystko było 

przygotowane na kolejny tydzień. Tutaj musimy wspomnieć o panach, którzy w każdą sobotę bez względu 

na pogodę stoją na bramie i zabezpieczają sprawne rozpoczęcie i zakończenie dnia szkolnego. 

Dziękuję Panu Robertowi Biegała za podjęcie się ogromnej odpowiedzialności funkcji skarbnika, za ciężką 

pracę w księgowości i w pracy w komisji finansowej.  

Powiernikom, których kadencja kończy się na dzisiejszym Walnym Zebraniu serdecznie dziękuję za cały rok 

naszej współpracy. Szczególnie należy podziękować Panu Andrzejowi Rumunowi, który odchodzi po 12 

latach prężnej pracy w szkole – w tym będąc przez 7 lat prezesem od roku 2004-2011. Odchodzi od nas 

osoba, która troskliwie pracowała na rzecz szkoły z całym sercem i wielkim poświęceniem, Andrzej: 

dziękujemy Ci. 

Dziękuję również Pani Iwonie Szumniak, za pomoc w bibliotece i ogólnie w szkole. Pani Beacie Bartosiak za 

organizowanie licznych imprez dla dzieci jak i dla rodziców.  Panu Witkowi Tybulewicz za wkład pracy w 

Komitecie Finansowym. 

Gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom, powiernikom i aktywnym rodzicom za pracę i 

wysiłek włożony we wszystkie te akcje, które są wartościowymi dodatkami do działalności szkoły.  

Apel do rodziców 

Apeluję i zachęcam więcej rodziców do zaangażowania się w szkole. Potrzebujemy nowych rodziców 

chętnych do pomocy i zwracam się tu, nie tylko do Pań, ale i również do Panów. 

Czasy bardzo wyraźnie się zmieniły i jest to odzwierciedlone w podejściu rodziców do zaangażowania w 

szkole. W roku 2014/15 nasza szkoła będzie obchodzić 65-lecie, szkoła istnieje dzisiaj  tylko dlatego, że 

kolejne pokolenia rodziców były przygotowane poświęcić swój czas dla dobra szkoły i jej uczniów.  

Może Państwo się zdziwią, jak powiem, że jest przeszło 850 rodziców w naszej szkole, ale grupa ludzi 

regularnie pomagających liczy ledwie 30 osób i na takim Walnym Zebraniu, które odbywa się tylko raz na 
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rok, ile z nas się tu zebrało? Państwo jesteście wyjątkowi, że przyszliście na to zebranie, proszę zgłoście się 

do nas i zachęćcie znajomych rodziców! Już drugi rok z kolei, apeluję do Tatusiów o zgłoszenie się do 

pomocy na bramie, gdzie chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów.  Jeżeli nie znajdą się chętni 

woluntariusze, będziemy musieli zatrudnić osoby do czuwania nad bezpieczeństwem przy bramie, co 

będzie związane z podwyższeniem kosztów prowadzenia szkoły.  

Serdecznie zapraszam rodziców z nowymi pomysłami na zbieranie tak potrzebnych funduszy dla szkoły, 

współpracując w ten sposób możemy ominąć regularne podwyżki w opłatach za szkołę. Pomaganie w 

polskiej szkole naprawdę przynosi ogromną satysfakcję. W zaangażowaniu w szkole znajdziecie 

wynagrodzenie w osiągnięciach uczniów, wybrykach i uśmiechach własnych dzieci i poznacie tożsamość, 

którą ponad 60 lat nasza szkoła pielęgnuje. Cytując nasze szkolne motto: „Pamiętajmy, Pielęgnujmy, 

Przekazujmy”. 

Dziękuję za uwagę. 

Joanna Kaliniecka-Williamson  

Londyn 22.11. 2014 
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