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WALNE ZEBRANIE 21.11.2015 

Sprawozdanie Prezesa za rok szkolny 2014/2015 

Szanowni Państwo 

Wstęp 

Witam Państwa Serdecznie , jestem Joanna Kaliniecka-Williamson, prezes polskiej szkoły. Pracuję blisko z 

Panią Nuną Staniaszek, Wice prezesem. 

Pani Dyrektor, pięknie przedstawiła program działania i osiągnięcia naszej szkoły. Jestem niezmiernie 

dumna z naszych uczniów nie tylko w sensie wyników ale również z powodu ich poczucia wspólnoty i 

aktywności w wspieraniu biedniejszych od siebie i w walce o prawo utrzymania polskiego języka.  

A ogromnym szacunkiem kłaniam się naszej Dyrektorce Pani Marcie, która nieustannie dba o każdy aspekt 

szkolnego życia i osób z nim związanych. Wieczorami siedzi godzinami przy komputerze, żeby udoskonalić 

szkolne dokumenty, reportaże i plany działania. Serdecznie dziękuję zastępcom dyrektorki i naszemu gronu  

pedagogicznemu, którzy z poświęceniem i wytrwałością pracują dla dobra naszych uczniów i gorliwie 

spełniają 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 Powierników jest, stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego funkcjonowania szkoły aby 

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

przedstawić sprawozdanie działania  i 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. Wszyscy Powiernicy i członkowie koła pracują  
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charytatywnie, poświecając czas dla dobra szkoły. Jesteśmy zawsze chętni przyjąć pomoc rodziców, tylko 

czasami jesteśmy po prostu za bardzo „zalatani” aby o nią poprosić! 

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.  Uważam ten diagram jest bardzo 

istotny ponieważ mam wrażenie, ze wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy jak dużo roboty wykonuje 

stosunkowo mała grupa pracując całkowicie charytatywnie. 

Szkoła działa najprężniej i najlepiej kiedy ta spółka się wzajemnie wspiera. 

Co się działo w 2014/15 

Nie będe powtarzać co Pani Dyrektor już powiedziała. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą 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 2014-15, było osiem. Wszystkie spotkania odbywały się wieczorami 

podczas tygodnia. Odbyło się dziewięć 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 5 razy w ciągu roku i Komitet Job Descriptions  spotkał się cztery razy w 

ciągu roku. 

SLIDE 8   

W miarę możliwości zaangażowania i finansowych 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 

dydaktycznych udało  nam sie dojść do porozumienia ze szkołą St Benedict‘s , żeby używać interactive 

white boards w klasach. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli jak pracować na tablicach interaktywnych 

i mamy nadzieję , że coraz więcej nauczycieli będzie z tego korzystać.  

Osób zatrudnionych w szkole jest ponad 70.   

W ostatnim roku dokończyliśmy uaktualnienie istniejących i napisaliśmy nowe Job Descriptions opisując 

zakres  obowiązków wszystkich płatnych pracowników szkoły 

Podpisano także umowę z Polish Psychologists’ Association udostępniając rodzicom bezpłatną poradnię 

psychologiczną na terenie szkoły. 
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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.  

Rozpoczęliśmy półtora roku temu projekt odnowy szkolnego website, niestety przedłużyła się ta praca z 

powodów poza nasza kontrolą, ale mamy nadzieję w nowym roku zakończyc ten projekt i otworzyć 7ynową 

i bardziej dostępna dla rodziców, nauczycieli i uczniów stronę internetową. 

Jak co roku, zorganizowaliśmy wycieczki : do teatru, do Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego, na 

cmentarze gdzie pochowani są Polacy, a 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. Że nam się udaje, zostało udowodnione podejściem naszej młodzieży maturalnej w czasie 

akcji naszej szkoły w sprawie zagrożenia zniesienia egzaminu maturalnego z języka polskiego na początku 

tego roku.  

Kiedy ogłoszono przez AQA propozycję, że nie będzie kontynuacji egzaminu A level po 2017 roku, Dyrekcja 

odrazu napisała do Dziennika Polskiego i Polskiej Macierzy Szkolnej. Ja, jako prezes napisałam do posła 

Steven Pound , który przekazał nasz protest do Shadow Education Secretary. Gościliśmy councilor'a 

lokalnego żeby wzbudzić poparcie wśród lokalnych władz . Nasza szkoła aktywnie zaangażowała się w akcji 

ogólno-krajowej wszystkich szkół polskich na Wyspach. Kiedy powstała petycja przeciw tej propozycji, wielu 

z Was rodziców na pewno brało w tym udział. Nasza szkoła przekazywała sposobem elektronicznym 

informacje i linki do petycji ale i też zajęła się zbieraniem podpisów. Grupa naszej młodzieży maturalnej 

podjęła się zbierania podpisów do petycji na każdej Mszy Świętej w Polskim kościele jednej niedzieli ….. 

twierdząc, że ich młodsi koledzy i koleżanki też muszą mieć prawo zdawania egzaminu, do którego oni mieli 

przystępować kilka miesięcy póżniej. Nasza młodzież zebrała przeszło tysiąc podpisów!  W czerwcu 

ogłoszono, że propozycja odpadła i tym sposobem  utrzymano egzamin maturalny z języka polskiego.                                                                                       

W styczniu tego roku zorganizowano tradycyjny Opłatek. W marcu odbył się Wieczór Towarzyski “Quiz 

Night” dla pracowników i przyjaciół naszej szkoły. W czerwcu zorganizowano Letni Festyn w szkole ze 

stoiskami książek, mundurków, babeczek, sprzedażą portretów rodziców namalowanych przez dzieci, gier i 

zabaw dla maluchów, pokaz talentów i uczestnictwo Polskiej Football Academy . Wszystko odbywało się 

przy smacznym grillu. Dzień się bardzo udał, pogoda dopisała i zebraliśmy pieniążki dla szkoły.  Mamy 

zamiar powtórzyć tę imprezę i zachęcam rodziców do pomocy i współpracy. 

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

czasu dzisiaj nie wystarczy, żeby je wszystkie wymienić.  

Na końcu roku szkolnego, Medalem Szkolnym uhonorowaliśmy Panią Ewę Chodźko-Zajko (senior) i Pana 

Stuart Ryland  za ich ogromny wkład pracy dla dobra szkoły. 

SLIDE 10 

Data Ilosc klas Ilosc dzieci 
Przeciętna ilość 
dzieci w klasie 

% dzieci urodzonych 
w UK 

Lato 2011 36 625 17.36 nie ma danych 

Lato 2012 37 647 17.49 54.4% 

Lato 2013 36 624 17.33 60.3% 

Lato 2014 38 620 16.31 61.3% 

Lato 2015 37 613 16.56 67.5% 

obecnie 35 593 16.94 69.2% 

 

Pięć lat temu, powiernicy podjęli decyzję, żeby powoli zmniejszać ilość uczniów w szkole, stopniowo 

redukując liczbę klas w każdym roczniku od trzech do dwóch. W tym roku osiągnęliśmy dwie klasy na  każdy 

rocznik w małej szkole. Jednak zauważyliśmy, ze ilość uczniów w starszych klasach równocześnie się 

powiększyła, do tego sropnia, że mamy pełne klasy do I gimnazjalnej. Na dodatek, więcej młodzieży zostaje 

u nas na kurs A level niż dawniej bywało, więc liczba uczniów i klas nie spadła tyle, ile się spodziewaliśmy. 

Obecnie mamy trochę mniej niż 600 uczniów w 35 klasach. Demografia szkoły także się zmienia, i 

rzeczywistość jest taka, ze przez ostatnie 4 lata znacznie wzrosła proporcja uczniów urodzonych na 

Wyspach Brytyjskich a nie w Polsce.  

Powiernicy postanowili w tym roku zastanowić się nad demografią szkoły i jej wpływ na finanse, w celu 

ustalenia planu finansowego na następne 5 lat. To będzie jedno z naszych głównych zadań na ten rok. 

Nie mogę zakończyć bez podziękowań 

Serdecznie dziękuję naszej dyrektorce Pani Marcie Bnińskiej za wielki wkład pracy i czasu jaki wymaga to 

stanowisko. Składam również ogromne podziękowanie Paniom Zastępcom: Annie Pietrzyckiej i Agnieszce 

Chmiel-Stańko, za ich nieustanne poparcie i pomoc dyrektorce na każdym kroku. Serdecznie dziękuję 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. 
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Dziękuję Pani Magdalenie Nowak za podjęcie się odpowiedzialności funkcji skarbnika, ktorą spełnia  

niesamowicie profesjonalnie ciężką pracą w księgowości i  w komisji finansowej. Odchodzącym Paniom z 

księgowości Jolancie Nowackiej i Iwonie Stan pragnę serdecznie podziekować za wkład pracy przez liczne 

lata. 

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

współpracę: Pani Gidze Karakulko, za rzetelne prowadzenie bazy danych i nadzorem nad zapisami do szkoly 

przez ostatnie 3 lata,  Pani Lidii Ślęzak za pomoc w imprezach i dyżurach i Pani Annie Monczyńskiej za 

pomoc w bibliotece i ogólnie w szkole. Pragnę też podziękować Pani Joli Nowackiej i Pani Iwonce Stan, 

które w tym roku odchodzą od nas,  za wiele lat poswiecenia i ciezkiej pracy w księgowosci. 

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 

W tym naszym jubileuszowym roku, poza bardzo udaną zabawą , która odbyła się w październiku 

planujemy kolejne wydarzenia towarzyskie więc apeluję i zachęcam więcej rodziców do zaangażowania się 

w szkole. Potrzebujemy nowych rodziców chętnych do pomocy bo niestety, starsi powolutku odchodzą.  

Z każdym rokiem dołączają do szkoły nowi uczniowie, których rodzice mają nowe umiejętności i świeżą 

energię. Po raz kolejny apeluję szczególnie do Panów 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, na co naprawdę nas nie stać.  

Pomaganie w polskiej szkole przynosi nie tylko korzyści dla Państwa dzieci, lecz zarówno ogromną 

satysfakcję pracy w towarzystwie innych osób, którym dobro szkoły jest bliskie sercu. Osiągniecie Państwo 

kontynuację tego, co nasi przodkowie rozpoczęli  65 lat temu, utrwalając i popierając  nasze szkolne motto: 

„Pamiętajmy, Pielęgnujmy, Przekazujmy”. 

Dziękuję za uwagę. 

Joanna Kaliniecka-Williamson  

 

 

 

Londyn 21.11. 2015 
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