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Sprawozdanie Prezesa Zarządu Koła Rodzicielskiego z działalności  Zarządu za okres od 

19 listopada 2011 do 23 listopada 2012 roku. 

Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! 

Po roku pracy Zarzadu Koła Rodzicielskiego Polskiej Sobotniej Szkoły na Ealingu, pragnę przedstawić Wam 

sprawozdanie z naszej działalności. 

Rok temu zostałem powołany by przewodniczyć Zarządowi Koła Rodzicielskiego - innymi słowy grupie Rodziców 

reprezentujących wszystkie rodziny, których uczniowie uczęszczają do Polskiej Sobotniej Szkoły na Ealingu. 

Zarząd wraz z powołanymi ze swojego grona Powiernikami, wybieranymi w głosowaniu właśnie dziś, na Walnym 

Zebraniu, bezinteresownie pracuje i angażuje się aby stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego 

funkcjonowania szkoły. 

Spotykamy się regularnie w gronie Zarządu i Powierników aby dyskutować sprawy bieżące, wspólnie planować na 

przyszłość. Spotkania odbywają się zarówno w soboty jak i w tygodniu. W mijającym roku odbyło się 6 spotkań 

Zarządu i 7 spotkań Powierników. W uzupełnieniu do wspomnianych zebrań spotykamy się w ramach komitetów. 

W mijającym roku działały dwa komitety: finansowy i do spraw polis. Pierwszy z nich zajmuje się pracą nad 

budżetem, analizą ryzyka oraz propozycjami inwestowania szkolnych funduszy na konta bez żadnego ryzyka, a 

jedynie z zyskiem dla szkoły. 

Bardzo ważną rolę w zarządzaniu szkołą odgrywają spotkania Senior Management Team, w którym zasiada 

Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Dyrekcja szkoły. Spotykamy się co najmniej 4 razy w roku. 

Chcąc być szkołą nowoczesną i dobrze funkcjonującą co roku dokonujemy rewizji posiadanego sprzętu szkolnego i 

pomocy naukowych. W miarę możliwości staramy się modernizować naszą bazę i planować na przyszłość głównie 

w oparciu o propozycje ze strony nauczycieli i administracji. W tym roku zakupiliśmy nową czarno-białą 

kserokopiarkę, dwa nowe laptopy do użytku nauczycieli. 

Na bazie podłączenia internetowego, które funkcjonuje w szkole od zeszłego roku udało nam się uruchomić 

szkolną sieć bezprzewodową, która usprawnia pracę administracyjną szkoły. Pozwala to min. na szybki dostęp do 

szkolnej bazy danych, aktualizację i wymianę informacji. W dalszym ciągu trwają prace przygotowawcze do 

uruchomienia sali multimedialnej ze stałym podłączeniem do internetu, gdzie nauczyciele będą mogli 

przeprowadzać lekcje w oparciu o materiały audio-wideo oraz internet. 

Wprowadziliśmy istotną zmianę w komunikacji z rodzicami. Dzięki wykorzystaniu systemu informatycznego 

HomeContact możemy sprawniej komunikować się z rodzicami, przekazując istotne informacje dotyczące szkoły i 

uczniów. Na bazie tego systemu byliśmy również w stanie wprowadzić płatność za szkołę w formie online. Z 

pewnością wielu rodziców przyjęło to z zadowoleniem. 
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Jak Państwo zapewne pamiętacie w zeszłym roku znowelizowaliśmy Konstytucję szkolną. W tym roku przyjęliśmy 

nowe polisy finansowe oraz rozpoczęliśmy pracę nad rewizją wszystkich szkolnych polis. Planujemy, że prace te 

zakończą się przed końcem tego roku szkolnego i wszystkie polisy będą udostępnione na naszej stronie 

internetowej. 

Pragnąc zacieśnić naszą współpracę i kontakty z innymi polskimi szkołami działającymi w Wielkiej Brytanii 

zorganizowaliśmy w maju na terenie naszej szkoły i przewodniczyliśmy spotkaniu o nazwie „Poranek dla Szkół”. 

Była to okazja aby podzielić się naszym przeszło 60-letnim doświadczeniem z dyrektorami i przedstawicielami 

innych szkół. Sprawozdanie z tego spotkania znajdą Państwo na naszej szkolnej stronie internetowej. 

Nasza szkoła działająca jako organizacja chrytatywna jest również  zaangażowana w pomoc innym tego typu 

organizacjom działającym w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Co roku zgłaszają sie do nas z prośbą o pomoc i co roku 

jednej z takich organizacji pomagamy. W tym roku była to Medical Aid for Poland, której pomogliśmy zorganizować 

zbiórkę pieniędzy wśród młodzieży naszej szkoły. Pomoc taką pragniemy kontynuować w latach kolejnych. 

W zakres działalności członków zarządu wchodziło również organizowanie funduszy na prowadzenie szkoły. 

Zorganizowano kiermasze świąteczne na Boże Narodzenie oraz Wielkanoc, dyskotekę karnawałową, Dzień 

Przebierańca. Prowadziliśmy sprzedaż zdjęć oraz kalendarza szkolnego. Zebrane w ten sposób fundusze zasiliły 

budżet szkoły. 

W tym miejscu chcę gorąco podziękować całemu gronu pedagogicznemu, które pod przewodnictwem Pani 

Dyrektor Renaty Chudzik ciężko pracuje nad edukacją naszych dzieci pragnąc nauczyć je języka, historii i kultury 

polskiej. Jako Zarząd będziemy Was wspierać. 

Dziękuję administracji i pracownikom szkoły, którzy są z nami w każdą sobotę, za ich nieocenioną pomoc. 

Wszystkim moim koleżankom i kolegom z Zarządu, którzy charytatywnie poświęcają swój czas nie tylko w soboty 

ale również w tygodniu, dbając aby wszystko było przygotowane na kolejny tydzień. Wszystkim Powiernikom, 

których kadencja kończy się z końcem dzisiejszego Walnego Zebrania Rodziców dziękuję za cały rok naszej 

wspólnej pracy. 

Chcialbym wspomnieć o Izie Kowalskiej, która w tym roku opuściła grono powierników i Zarządu. Iza była 

sekretarzem dwóch prezesów oraz niezastąpionym organizatorem imprez szkolnych. W imieniu Zarządu i Dyrekcji 

dziękuję Ci bardzo za udzielone wsparcie. 

Dziękuję moim najbliższym współpracownikom, wiceprezesom: Nunie Staniaszek, Joasi Kalinieckiej-Williamson i 

Joli Jabłońskiej, oraz skarbnikowi Justynie Matysiak-Bełz za ich nieocenioną pomoc i dzielenie się wieloletnim 

doświadczeniem. 

Oraz Wam drodzy Rodzice za wsparcie jakie udzielacie naszej szkole. Powinienem raczej powiedzieć: szkole 

Waszych dzieci. Bo jako rodzice jesteście jednocześnie członkami Koła Rodzicielskiego i swoją pracą i 

zaangażowaniem wpływacie na kształt i losy szkoły. Serdecznie Was zapraszam do działalności w gronie Zarządu 

i Powierników. 

Pamiętajmy, tylko dzięki zespołowemu działaniu możemy utrzymać Polską Szkołę i przeprowadzić potrzebne 

zmiany i projekty. 

Dziękuję serdecznie. 

Rafał Banasiuk, Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego 
Londyn, 24 listopada 2012 roku 


