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WALNE ZEBRANIE 19.11.2016    

Sprawozdanie Prezesa za rok szkolny 2015/2016 

Szanowni Państwo 

Witam Państwa Serdecznie.  

Pani dyrektor dokładnie przedstawiła program działania i osiągnięcia naszej szkoły na rok szkolny 

2015/2016. Widać ile pracy to pochłania. 

Z 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, które z poświęceniem i wytrwałością pracuje dla dobra naszych uczniów i gorliwie spełnia 

wszystkie zadania.  

Szkoły sobotnie różnie się organizują; Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki jest typem organizacji 

„Charitable Trust”, zarządzana przez komitet Trustees, to znaczy Powierników Szkoły.  

Jak Państwo wiedzą, każdy rodzic może kandydować na powiernika i każdego roku zapraszamy do tej 

funkcji przed Walnym Zebraniem. Rolą powierników jest stworzyć jaknajlepsze warunki do prawidłowego 

funkcjonowania szkoły aby zapewnić nauczanie naszych dzieci.  

Celem Walnego Zebrania jest zgromadzenie wszystkich rodziców aby przedstawić sprawozdania działania  i 

wybrać ciało zarządzające, to znaczy: Powierników Szkoły. 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 sprawozdania 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  

charytatywnie, poświecając czas dla dobra szkoły. Jesteśmy zawsze chętni przyjąć pomoc rodziców, tylko 

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

Uważam to za podstawowe, żeby każdy rodzic zrozumiał strukturę zarządzania naszej szkoły. W tym roku 

jak i w ubiegłych dwóch latach w pakiecie informacyjnym, który Państwo otrzymali, jest pokazana struktura 

naszej szkoły i relacje między wszystkimi osobami związanymi z zarządzaniem naszą szkołą – między 

osobami płatnymi - na żółto, a tymi, które pracują charytatywnie - na niebiesko.  

Uważam, że ten wykres jest bardzo istotny, ponieważ wiemy, że wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy jak 

dużo pracy wykonuje stosunkowo mała grupa pracując całkowicie charytatywnie, pomimo tego, że 

wkładamy dużo wysiłku by rodziców informować. 
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Nie ma wątpliwości, że szkoła działa najprężniej i najlepiej kiedy wszyscy rodzice, wolontariusze i 

pracownicy interesują się szkołą, szanują i wzajemnie wspierają. 

Niestety, wyniki sondażu przeprowadzonego między częścią rodziców w październiku pokazały, że wiele 

osób nie wie jak nasza szkoła działa. Odniosę się do poszczególnych komentarzy na końcu sprawozdania. 

Co się działo w 2015/16 

Nie będę powtarzać co pani dyrektor już powiedziała. Jeżeli Państwo czytają komunikaty, zawiadomienia i 

od czasu do czasu zerkają na stronę internetową, to wiedzą Państwo ile się działo w naszej szkole w zeszłym 

roku. 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 2015-16, było trzynaście. Większość spotkań odbywała 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 trzy razy w ciągu 

roku. Komitet Polis i Job Descriptions się spotkał cztery razy. 

Z powodu większych wymogów, obowiązków i administracyjnych spraw, pod koniec roku zdecydowano 

zorganizować dodatkowe Pod-Komitety, które zajmą się: Zapisami i Egzaminami; Pupil Welfare; Health & 

Safety; IT i Disciplinary & Grievance. 

Na początku roku, podpisano umowę z Polish Psychologists’ Association udostępniając rodzicom bezpłatną 

poradnię psychologiczną na terenie szkoły. 

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 wolontariusze, zapewniamy warunki do dobrze prowadzonej szkoły w przyszłości.  

Rok szkolny rozpoczął się obchodami 65 lecia szkoły, które uhonorowaliśmy wspaniałą zabawą w 

październiku w szkole St. Benedict’s. Był to bardzo udany wieczór przy świetnej muzyce, wyśmienitej kolacji 

i wspaniałej loterii, a także zarobił dla szkoły konieczne fundusze. Zorganizowaliśmy również zdjęcia 

klasowe z okazji 65 lecia. Ta rocznica była tematem różnych wystaw, przedstawień i wydarzeń szkolnych w 

ciągu roku. Pierwsze wydanie naszej ‘Gazetki Ucznia’ też pokazało się z okazji 65 lecia.  

 

Na końcu roku szkolnego, Medalem Szkolnym uhonorowaliśmy panią Alicję Poloczek, panią Aleksandrę 

Rumun i panią Małgorzatę Zajączkowską  za ich ogromny wkład pracy dla dobra szkoły. 

Koło Rodzicielskie było aktywne w organizowaniu różnych wydarzeń szkolnych i imprez integracyjnych dla 

pracowników szkoły, jak również dla rodziców. W styczniu zorganizowano tradycyjny Opłatek, w lutym 

odbyła się Zabawa Karnawałowa dla pracowników, rodziców i przyjaciół naszej szkoły.  

W czerwcu zorganizowano Letni Festyn w szkole ze stoiskami książek, babeczek, sprzedażą portretów 

rodziców namalowanych przez dzieci, gier i zabaw dla maluchów, pokaz talentów i uczestnictwo polskiego 

ramienia St John Ambulance, Polskiej Football Academy i Polskiej ekipy siatkarzy ‘Polonia’. Wszystko 

odbywało się przy smacznym grillu. Dzień się bardzo udał, pogoda dopisała i zebraliśmy potrzebne fundusze 

dla szkoły.   

Zaangażowanie i troskliwość Koła Rodzicielskiego ujawnione były licznymi pomysłami i wydarzeniami 

zorganizowanymi nie tylko dla przyjemności dzieci i rodziców, ale w celu zbierania funduszy na szkołę. Jak 
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widać w Galerii Wydarzeń na stronie internetowej staramy się zapraszać i angażować wszystkich rodziców 

do pomocy i współpracy. 

W programie pracy powierników na ostatni rok były między innymi: 
 

Ustalić 5-letni plan finansowy biorąc pod uwagę zmniejszającą się ilość klas oraz obecny operujący deficit szkoły. 

W celu fundraising: zaplanować konkretny program imprez naprzód; rozwinąć wyszukiwanie i składanie podań o 
nowe żródła dofinansowania/ sponsorship 

Uruchomić nowy Szkolny Website 

Ustalić procedury i wprowadzić ścislejsze kontrole finansowe 

Wprowadzić nowych powierników do kluczowych funkcji 

Wprowadzić procedurę wyborów Prezesa Szkoły 

Sprecyzować umowę zatrudniania nauczycieli religii i program nauczania 

 

Z projektem odnowy szkolnego website były problemy ponieważ firma, która się zajmowała tą sprawą, 

zlikwidowała się. Szkoła otrzymała od firmy nowe strony website ale nie w formie,  w której można było 

udostępnić je publicznie. Obecnie zatrudniamy nową, poleconą firmę żeby dokończyć nową stronę i mamy 

nadzieję, że będzie już dostępna na początku roku 2017. 

W związku z kolejną pracą budowlaną w St Benedict’s, przed Wielkanocą musieliśmy zaplanować nowe 

rozlokowanie klas z małego budynku. Warunki na podwórku są trudne, ale dzięki umiejętnościom 

organizacyjnym pani Ani Pietrzyckiej, dajemy rady. Prace będą trwały przez cały obecny rok szkolny. 

W ciągu roku zorganizowano szkolenie Child Protection dla wszystkich pracowników, Koła Rodzicielskiego 

oraz powierników. Ustalono formalną umowę z Parafią dotyczącą zatrudniania nauczycieli od religii. 

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 roku 2014-15 osiągnęliśmy ten cel mając 

dwie klasy na każdy rocznik w małej szkole.  

Data Ilość klas Ilość 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% 

Lato 2016 35 589 16.82 69.1% 

Listopad 2016 35 608 17.37 74.3% 

 

Jednak na końcu roku 2014/15 znaleźliśmy się w sytuacji deficytowej. Powiernicy wypracowali, uchwalili i 

konsekwentnie zastosowali obszerny program oszczędności w roku 2015/16. Na ten temat wysłano list do 

rodziców.  

Zwolniono dwóch pracowników i dwie nauczycielki w tym panią logopedę.   

Wiemy, że było wiele osób, które sprzeciwiały się tej decyzji - z panią dyrektor na czele, ale powód tego 

niepopularnego kroku był taki, że jako dodatkowe zajęcie, tylko mała proporcja dzieci korzystała z tej usługi 

natomiast koszt spadał na wszystkich. Powiedziane było, że jeżeli finanse się poprawią to wrócimy do tego 

zagadnienia. 
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Powiernicy przeanalizowali również demografię szkoły i jej wpływ na finanse, w celu ustalenia planu 

finansowego na następne 5 lat. Rezultatem tej analizy było uchwalenie otwarcia dwóch nowych klas w roku 

2016/17: dodatkową klasę zerową i pierwszą. W związku z powyższymi postępowaniami i ogromnym 

wisiłkiem zbierania funduszy zobaczą Państwo, że wyciągnęliśmy się z długów i zapewniliśmy finanse na 

przyszłe pięć lat. 

W rozwinięciu fundraising/sponsoring były małe ale ważne sukcesy, z których jesteśmy bardzo zadowoleni:  

dofinansowanie dzienniczka ucznia na ten rok, sponsorowanie kiełbasek oraz napojów na Festyn Letni, 

reklamy w Gazetce Ucznia, sponsorowanie nagród na koniec roku przez księgarnię, sponsorowanie 

pączków na Dzień Dziecka przez piekarnię – to wszystko nam bardzo pomogło w ostatnim roku i już w tym. 

Tu dziękujemy specjalnie pani Natashy Gavin, która objęła pieczę nad fundraising. Mamy nadzieję, że inne 

firmy i organizacje będą chciały pomóc naszej szkole i już przygotowaliśmy pakiety na sponsorowanie. 

Chcemy to rozwinąć jako współpraca między szkołą, a organizacjami zewnętrznymi, trzymając się zasad 

organizacji charytatywnych i niezależnych. Już rozpatrujemy różne możliwości i zapraszamy rodziców, 

którzy mają kontakty w firmach czy ciekawe pomysły na fundraising/sponsorowanie żeby się z nami 

skontaktowali. 

Sondaż 
Odniosę się teraz do spraw poruszonycych przez rodziców w sondażu przeprowadzonym przez 
uczniów/redaktorów szkolnej gazetki, począwszy od tego, czego nie lubimy w polskiej szkole: 

1. „W szkole nie nagradza się dzieci za dobre wyniki” : W ciągu roku nie, natomiast na akademii na 
końcu roku nagradza się różnymi sposobami : wyróżnieniami, nagrodami i pucharami. Dodam, że 
szkoła prowadzi listę nagród i pucharów z ubiegłych lat by te same osoby nie dostawały nagród 
każdego roku. 

2. Prośba by zwrócić uwagę aby młodsze dzieci zakładały kurtki na przerwę : Robimy to  
3. „Niemiłe są panie przy dyżurach” : Przepraszamy jeżeli ktoś sie poczuł urażony, ale panie od 

dyżurów mają wyjątkowo trudne i ważne zadanie by zapewnić bezpieczeństwo w szkole i często im 
brakuje rodziców chętnych do pomocy. Wszyscy w kole i gronie powierników staramy się być 
grzeczni i pomocni, ale są czasami momenty kiedy nas to przerasta. 

4. Plan lekcji Program jest rodzicom przedstawiony na pierwszej wywiadówce. Dzienniczek uczniowski 
służy do jakichkolwiek uwag lub pytań ze strony rodzica. Proponujemy udostępnić plan lekcji na 
nowym szkolnym website. 

5. Poprawność języka polskiego przez telefon osób pomagających w szkole : Przykro nam, że czasami 
popełniamy błędy w polszczyźnie. Staramy się zawsze sprawdzać wszystko co jest wysyłane do 
rodziców. Ludzi do pomocy jest mało. Wiele osób, które pomaga jest z drugiego lub trzeciego 
pokolenia Polaków urodzonych w UK, stąd czasami są takie błędy. Tak jak już wspomniałam, czasami 
ogrom pracy nas przerasta, więc powtarzam apel o pomoc od większej liczby rodziców, szczególnie 
tych nowo przyjezdnych, których polszczyzna siłą rzeczy jest czystsza, niż na przykład moja, gdyż ja 
urodziłam się w Anglii i sama chodziłam do polskiej szkoły. 

6. Nie zrozumienie listy oczekujących: Zasady listy oczekujących można przeczytać na szkolnym 
website. 

7. Okropna kawa w polskiej szkole – z przyjemnością mogę ogłosić, że znalazł się sponsor nowego 
expresu do kawy , więc ta kwestia zostanie rozwiązana w najbliższym czasie. 

 

Wymienię też część rzeczy, za co państwo lubią polską szkołę: 

1. Nauczycielki są miłe i wyrozumiałe gdy dzieci nie odrobią lekcji  
2. Szkoła osiąga dobre wyniki  
3. Doceniamy przywiązanie do tradycji  
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4. I za to, że są lekcje religii i msze  
5. Starsze dzieci lubią panią Lidię od dyżurów, bo ma z nimi dobry kontakt 
6. Uczniowie lubią zajęcia ze śpiewu  
7. Panie nauczycielki maja fantastyczne pomysły by zachęcić dzieci do nauki  

 

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 też 

moim Wiceprezesom pani Nunie Staniaszek i panu Jarkowi Skręcie, za pomoc i czujność nad każdym 

szczegȯłem. 

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. 

W ciągu ostatniego roku z powodów zdrowotnych zrezygnowała z pracy nasza skarbniczka- Magda Nowak. 

Serdecznie dziękuję panu Robertowi Biegale za podjęcie się odpowiedzialności funkcji skarbnika, którą 

wykonuje zawsze z uśmiechem i łagodną grzecznością wykonując ciężką pracę w księgowości i w komisji 

finansowej. Odchodzącym paniom z księgowości Małgosi Czapli i Małgosi Karnaś pragnę serdecznie 

podziekować za wkład pracy. 

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

współpracę: Gidze Karakulko,  Joasi Evans, Anicie Zawojskiej i Grzegorzowi Tarasewicz. 

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.  

Wspomnę, że latem na rekomendację Posła Sejmu - Stephen Pound złożono podanie naszej organizacji 

charytatywnej Polish Parents’ Association na Queens Voluntary Service Award z uznaniem dla pracy tylu 

pokoleń wolontariuszy, którzy przez 65 lat prowadzili tę szkołę. 

Niedawno gościliśmy w szkole także nowego Ambasadora RP w Londynie, pana Arkadego Rzegockiego, 

który wyraził wielkie zainteresowanie naszymi sukcesami i problemami oraz kształceniem pokoleń polskich 

dzieci na obczyźnie. Wiele osób, nawet z polskiego środowiska w Londynie, mało wie o naszej szkole, więc 

proponujemy, że w przyszłości warto zapraszać i przyjmować podobnych gości, którzy mogą 

rozpowszechnić wiedzę o naszej szkole i wspaniałej pracy charytatywnej w niej wykonanej. 

Apel do rodziców 

Zapraszam rodziców chętnych do pomocy ...bo jak Panstwo widzą, starsi odchodzą i nowi są potrzebni.  

Po 20 latach pracy charytatywnej w szkole, dzisiaj odstępuję od funkcji Prezesa Szkoły i powiernictwa.  

Opuszczam Koło Rodzicielskie ponieważ moja trójka dzieci już ukończyła szkołę.  

Pani Nuna Staniaszek, wiceprezeska od 5 lat, także kończy wieloletnią pracę na rzecz szkoły. 
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Z każdym rokiem, dołączają do szkoły uczniowie, których rodzice mają nowe umiejętności i świeżą energię. 

Co roku apeluję by nowi rodzice się zaangażowali w szkole, szczególnie się zwracam do panów o zgłoszenie 

się do pomocy na bramie. Im nas jest wiecej, tym mniej jest pracy dla każdego.  

Zastanówcie się Państwo czy raz lub dwa razy w miesiącu nie możnaby oddać parę godzin szkole?  

Wierzcie mi, że pomaganie w polskiej szkole przynosi ogromną satysfakcję. Jest to  praca w towarzystwie 

osób, którym dobro szkoły jest bliskie sercu i jednocześnie przynosi korzyści dla naszych/dla Państwa 

dzieci. 

Włączmy się WSZYSCY do spełnienia naszego pięknego szkolnego motto:  

„Pamiętajmy, Pielęgnujmy, Przekazujmy”. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Joanna Kaliniecka-Williamson  

 

Londyn 19 listopada 2016 
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