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SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA WSZYSTKICH RODZICÓW                                         
SOBOTA, 21 LISTOPADA 2015, 09:15 w Cloisters, St Benedict’s School 
 
1. Powitanie zebranych 
Zebranie otworzyła Prezes Koła Rodzicielskiego, Joanna Kaliniecka-Williamson, witając serdecznie obecnych 
rodziców i gości, i dziękując im za przybycie. 
 
2. Wybór przewodniczącego, asesorów i sekretarza 
Przewodniczącym zebrania został Andrzej Formaniak, asesorami: Lidia Ślęzak i Giga Karakulko, 
sekretarzami: Jola Jabłońska i Krystyna Łukasiewicz. 
Andrzej Formaniak zaproponował powołanie Komisji Rewizyjnej do której zgłoszono następujące osoby: 
Małgorzata Braksal i Jolanta Lewicka. Zgromadzenia potwierdzilo ten wybór. 
Potwierdzono ze na Sali bylo obecnych 73 rodzicow (ponad wymaganym quorum 40 osob). 
 
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad 
Przyjęto jednogłośnie. 
 
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Wszystkich Rodziców z dnia 22/11/2014 
Przyjęto bez zastrzeżeń, jednogłośnie 
 
5. Sprawozdania 
Sprawozdanie za rok 2014/15 przedstawiła Dyrektor szkoły, P.Marta Bniński 
Sprawozdanie za rok 2014/15 przedstawiła Prezes: P.Joanna Kaliniecka-Williamson  
Sprawozdanie finansowe za rok 2014/15 przygotowała  Skarbnik P. Magdalena Nowak, przedstawiła Nuna 
Staniaszek skoro P Nowak zachorowala i byla nieobecna.  
Komisja Rewizyjna - P. Małgorzata Braksal i P. Jolanta Lewicka okreslili zasieg pracy Komsisji i w pełni 
potwierdzily wynik finansowy szkoły za rok 2014/15, i przekazaly gorące podziękowania dla Skarbnika i 
księgowych za duży wkład pracy w przygotowaniu preliminarza i fachowe prowadzenie finansów szkoły. 
 
Powyższe sprawozdania zostały umieszczone w załącznikach i znajdują się na stronie internetowej szkoły.  
 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami 
P: Adam Krynski:  

1) Obecnie w malym budynku sa tylko 2 klasy w kazdym roczniku. Czy jest mozliwosc powiekszenia 
ilosci klas i powiekszyc szkole, a takim sposobem wplywy.  

2) Co pokrywa otrzymane dofinansowanie i jakim sposobem mozemy poradzic ze sporadycznym 
dofinansowaniem. 

O: A Formaniak: informacja o ilosci klas i demografii szkoly byla juz przedstawiona w sprawozdaniu Prezesa. 
Propozycje na sposoby, jak szkola planuje poradzic sobie z finansami w przyszlosci, beda przedstawione 
pozniej pod punktem nr 10 na temat budzetu na rok 2015-16 
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P:Krzysztof Molenda:Są dzieci, które odchodzą lub rezygnują ze szkoły czy na ich miejsce są inne dzieci czy 
szkoła musi ich szukać? 
O: Marta Bniński :W każdej klasie może być tylko 20 uczniów, prawie wszystkie klasy w obu budynkach 
szkoły są zajęte. Mamy wystarczającą ilość dzieci a na miejsce ustępujących są dzieci, które czekają na 
waiting list. 
P: K.Molenda :Czy szkoła otrzymuje dotacje od Ambasady co roku? 
O: Marta B. :Nie, takie dotacje nie muszą być przyznawane co roku mimo tego że nasza szkoła składa o nie 
podania co roku. W chwili obecnej na terenie Wielkiej Brytani otwiera się dużo polskich szkół i nie jest 
powiedziane, która szkoła otrzyma dotacje od Ambasady. 
P: K.Molenda :Czy szkoła może szukać dofinansowania w innych placówkach, firmach może poprzez strony 
internetowe? 
O: Marta B. :Tak oczywiście szkoła cały czas szuka nowych żródeł dofinansowania. We wrześniu 
przedstawiciele naszej szkoły spotkali się z Pierwszą Damą Rzeczpospolitej Polskiej i przedstawili jej 
strukturę funkcjonowania naszej szkoły. Pani Duda obiecała nas odwiedzić przy następnej wizycie. 
P: Barbara Popiel : Czy takie duże wydatki na zakup książek dla uczniów są konieczne, czy dzieci po 
zakończeniu roku szkolnego nie mogłyby przynosić książek do szkoły gdzie inne dzieci z mniejszych 
roczników mogłyby z nich korzystac? 
O: Marta Bniński: Nie wszystkie dzieci zwracają książki na koniec roku szkolnego, czasami są one bardzo 
zniszczone i nie nadają się do użytku a wtedy na rozpoczęcie roku szkolnego nie wszystkie dzieci 
otrzymałyby potrzebne  książki. Powiernicy rozważają propozycję aby koszt zakupu ksiażek pokrywali 
rodzice. 
 
7. Przyznanie absolutorium ustępującym Powiernikom (Trustees) 
 
Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie przez wszystkich 59 zebranych rodziców.  
 
8. Wybór nowych Powierników (Trustees) na rok 2015/16 i Prezesa na kadencje 2015-2017 
 
8.1 Przedstawienie roli Trustees/Powierników 
 
Nuna Staniaszek przedstawiła role Trustees/Powierników i wyjaśniła obecnym jaką rolę pełnią Powiernicy 
szkoły i jakie są ich obowiązki zgodnie z Konstytucją Szkoły 
 
8.2 Prezentacja kandydatów na Powierników 
 
Kandydatami na powierników ubiegającymi się o ponowny wybór byli: Joanna Kaliniecka-Williamson,  
Robert Biegała, Ewa Chodzko-Zajko, Jola Jabłońska Marzena Konarzewska,  Nuna Staniaszek, Joanna Evans, 
Natasha Gavin ,Agnieszka Jaslar, Krystyna Łukasiewicz, Magdalena Nowak, Grażyna Perkowska, Joanna 
Rutkowska, Paweł Rutkowski, Jarosław Skręta, Anita Zawojska  
 
Z roli Powierników ustąpili: Anna Monczyńska-Szewczyk, Lidia Ślęzak, Giga Karakulko. 
Joasia Kaliniecka-Williamson podziękowała wszystkim odchodzącym powiernikom za ich pracę. 
 
Nowymi kandydatami na powierników byli: Adam Kryński, Anna Smolkowska, Grzegorz Tarasewicz 
 
 
Joanna Kaliniecka-Williamson byla zgloszona jako kandydat na Prezesa i zostala jednogłośnie wybrana na to 
stanowisko na kadencje 2015-2017 
 
Jednogłośnie takze przyjęto kandydatury wszystkich pozostalych Powierników. 
 

http://www.szkola.org/
mailto:info@szkola.org


 

Polish Parents’ Association of Tadeusz Kościuszko Polish School in Ealing Charity No 1116993   www.szkola.org  
P.O. Box 54155, Ealing, London W5 9DP   Tel: 07956 557465 (Sobota 9:00-13:00)   Email: info@szkola.org  
 

 
9. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2015/16 
 
Komisja Rewizyjna - Małgorzata Braksal i Jolanta Lewicka wyrazily gotowość pełnienia tej funkcji na 
następny rok. Uzyskali jednogłośne poparcie. 
 
10. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2015/2016 i dyskusja nad preliminarzem 
 
Nuna Staniaszek przeczytala raport przygotowany przez skarbnika, p Magdalene Nowak, przedstawiajac 
preliminarz finansowy na rok 2015-16. 
 
P: Grzegorz Tarasewicz :   W zwiazku z podniesieniem „Nationasl Minimum Wage”, które mają wzrosnąć o 
20p w następnym roku, a w kolejnych latach o 50p, czy zaplanowano  już podwyżki dla pracowników? 
O: Nuna Staniaszek : Szkola placi wszystkim pracownikom z wyjatkiem asystentow powyzej „National 
Minimum Wage”. W zeszłym roku pensje dla pracowników wzrosły o 2% w tym roku szkoła nie przewiduje 
podwyżek. Będzie ustalany pięcioletni plan finansowy i w nim podwyżki będą uwzględnione. 
P: G. Tarasewicz: Szkoła obecnie jest na minusie o £ 20.000 czy będzie stać szkołę na podwyżki? 
O: N.Staniaszek : Jeżeli szkoła nie otrzyma dotacji to prawdopodobnie nie bedzie nas stac na podwyzki, 
bedziemy musieli wprowadzic pewne oszczednosci przedstawione w sprawozdaniu skarbnika, lub postarac 
sie o dofinansowanie z innych zrodel, a ewentualnie wprowadzic podwyżki opłat za szkołę. Piecioletni plan 
bedzie bral po uwage wszystkie aspekty finansowe. 
 
Preliminarz finansowy na rok 2015/16 został jednogłośnie przyjęty. 
 
11. Wolne wnioski 
11.1 P: Beata Huckridge : Mój syn uczęszcza do kl.And/Pol czy szkoła może zorganizować po zajęciach 
lekcyjnych kluby np: gry na gitarze, fortepianie lub siatkówki? 
O: Joanna Kaliniecka Williamson: Szkoła podjela decyzje w zeszlym roku ze nie moze prowadzic zajęc po za 
lekcyjnych bo  jest za mało osób, które zostałyby po zajęciach i poprowadziłyby takie kluby. Rownoczesnie 
takie zajęcia wiążą się z godzinami uzytkowania pomieszczen szkolnych i ubezpieczeniem za szkołę 
ponieważ działa ono tylko w godzinach pracy szkoły od 9:00-13:00 
O: Andrzej Formaniak: Wspomniał dla informacji, że takie zajęcia są organizowane w POSKU. 
P: Krzysztof Molenda:  Zadal pytanie o „Interactive whiteboards”: jakie funkcje pełnią na lekcji? 
O: Marta Bniński: Są to tablice na których nauczycielki pisząc specjalnym do tego przystosowanym 
długopisem lub korzystając z rzutników mogą wyświetlać filmy związane z lekturami lub same przygotowują 
potrzebne materiały i podczas lekcji interaktywnych  używają ich jako pomoce naukowe. 
P: Krzysztof Molenda: Czy do tego zostały zakupione laptopy? 
O: Marta Bniński: Nie laptopy zostały zakupione z dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu do szkoły i służą 
również dla nauczycielek do prowadzenia lekcji interaktywnych. 
 
12. Przyjmowanie zgłoszeń na Członków Wspierających Koło Rodzicielskie 
Joanna Kaliniecka-Williamson zaapelowała do obecnych na sali rodziców o zaangażowanie się w działalność 
Koła Rodzicielskiego, które ma bardzo dużo pracy i zawsze potrzebuje poparcia.   
 
13. Zakończenie zebrania 
Joanna Kaliniecka-Williamson podziękowała Andrzejowi Formaniakowi za prowadzenie zebrania oraz 
podziękowała asesorom, sekretarzom i Komisji Rewizyjnej zapraszając wszystkich do obejrzenia wystawy. 
Jednocześnie przekazała serdeczne podziękowania członkom Zarządu  Koła Rodzicielskiego i  Powiernikom. 
 
JJ, KŁ   Listopad 2015 
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