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WALNE ZEBRANIE 23.11.2013 

Sprawozdanie Wiceprezesów za rok szkolny 2012/2013 

 

Szanowni Państwo 

Witam wszystkich obecnych. Nazywam się Joanna Kaliniecka-Williamson, razem z Panią Nuną Staniaszek 

spełniamy funkcję Wice prezesów polskiej szkoły. 

Pani Dyrektor, Pani Marta Bnińska, już powiedziała o sukcesach naszych uczniów. Jako rodzice możemy być 

bardzo dumni z wyników osiągniętych przez nasze dzieci. 

Cieszymy się także, że w naszej szkole mamy tak zaangażowane 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. 

 

Zmiany w stanowiskach 

Jak Państwo już usłyszeli od Pani Dyrektor, w szkole zawsze dużo się dzieje. Ubiegły rok też nie był bez 

wydarzeń. 

Dyrektorem szkoły do lutego tego roku była Pani Renata Chudzik, spełniała tą rolę od września 2007 roku.  

Rezygnacja Pani Chudzik w lutym spowodowała, że Pani Marta Bnińska objęła dyrektorstwo z dnia na dzień. 

Będąc zastępcą i prawą ręką dyrektora przez 4 lata, od lutego spełniała obowiązki dyrektora. Po czym z 

wielkim poparciem grona pedagogicznego została wybrana przez powierników i poproszona o przyjęcie 

stanowiska dyrektora. W lipcu przyjęła to stanowisko.  

We wrześniu odszedł od naszego grona Pan Rafał Banasiuk, prezes od 2011 roku. Ponieważ razem z Panią 

Nuną jako wiceprezeski pracowałyśmy blisko z Panem Rafałem, za zgodą powierników przejęłyśmy od 

niego tę odpowiedzialność i spełniamy obowiązki prezesa. 
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Struktura szkoły 

Celem każdej polskiej szkoły jest nauka języka polskiego, zapoznanie kultury i tradycji polskich. Polska 

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

Walne Zebranie wszystkich rodziców wybiera prezesa i 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.  

Koło Rodzicielskie z powiernikami na czele stwarza warunki nauczania i zapewnia środki, dzieki którym 

grono może nauczać nasze dzieci.  

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

są relacje między wszystkimi osobami związanymi z zarządzaniem naszej szkoły – między osobami płatnymi 

- na żółto - a tymi które pracują charytatywnie - na niebiesko.   

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 2012/13 

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

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

szczególnej uwagi ponieważ były niezwykłe w przebiegu roku szkolnego. 

Zebrań powierników w ciągu roku 2012-13, było dziesięć. Wszystkie spotkania odbywały się wieczorami 

podczas tygodnia. Odbyło się dziewięć zebrań Koła Rodzicielskiego, a także cztery zebrania tak zwanego 

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

jej zastępcą. 

W dziale księgowym, zdecydowano w zeszłym roku przydzielić specyficzne funkcje każdej z trzech 

księgowych. Nad tą ekipą nadzoruje Skarbnik, który z racji, że musi być powiernikiem, jest niepłatny. Ta 

reorganizacja działu księgowego bardzo się sprawdziła. 

Wyjątkowym wydarzeniem w ubiegłym roku szkolnym, było zamknięcie szkoły z powodu śniegu w sobotę 

19 stycznia, ponieważ nie byliśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom. Uzupełniliśmy ten brak 

sposobem dodatkowej soboty w kwietniu. 

W marcu przedstawiciele grona pedagogicznego, powierników i koła uczestniczyli w konferencji 

„Teraźniejszość i Przyszłość Polskich Szkół Sobotnich na Wyspach Brytyjskich” organizowanej przez 
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Ambasadę Polską i Polską Macierz Szkolną w POSK’u, gdzie kilka osób z naszej szkoły prowadziło również 

prelekcje.   

W czerwcu wprowadziliśmy zmianę systemu i terminów opłat za szkołę . Wiemy, że niektórzy rodzice 

narzekali, że opłaty były wymagane przed wakacjami, żeby zapewnić miejsce dla dziecka. Powiernicy 

podejmują decyzje oparte na tym, co jest dobre dla szkoły. Ich zadaniem jest podejmować strategiczne 

decyzje i zapewnić dobre zarządzanie szkołą.  

Przenosząc opłaty na czerwiec, mogliśmy zapewnić, że dzieci które nie miały zamiaru wracać we wrześniu 

zwolnią miejsca dla tych, którzy je potrzebowali i mieli zamiar z nich skorzystać. Takim sposobem 

uniknęliśmy sytuacji, która zaistniała w poprzednim roku, kiedy w ciągu pierwszych 6 tygodni było 70 

rezygnacji ze szkoły, powodując ciągłe zmiany w klasach, problemy z rozdawaniem podręczników i masę 

dodatkowej pracy administracyjnej. Zmiana systemu opłat na system online też przyniosła dużo korzyści 

jako bezpieczniejszy i bardziej efektywny sposób zbierania opłat. 

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

szkolnego, pielęgniarskiego 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 ubiegłym roku, w celu ułatwienia ogólnej administracji podczas godzin szkolnych, do naszego użytku 

został założony internet w Orchard Hall.  

W związku z powyższym uruchomiliśmy salę multimedialną ze stałym podłączeniem do internetu, gdzie 

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

Rozbudowaliśmy i uświetniliśmy szkolną bazę danych i system komunikacji HomeContact, umożliwiając 

sprawniejsze zbieranie opłat, lepszy kontakt z rodzicami i dokładny i dostępny wykaz danych uczniów. Takie 

inwestycje są drogie.  

W ubiegłym roku mieliśmy niezwykłe szczęście, ponieważ otrzymaliśmy znaczną dotację z Ambasady 

Polskiej. Dotacje tego rodzaju asekurują i ubezpieczają finansową przyszłość szkoły, - ale nie można na nie 

liczyć. 

Osób zatrudnionych w szkole jest ponad 70. W ciągu roku 2012/13 uaktualniono wszystkie umowy z 

pracownikami. Owocem tej pracy było wydanie nowych kontraktów w wrześniu tego roku. Wszystkie te 

kontrakty zostały podpisane. 

W styczniu wprowadziliśmy podwyżki w pensjach nauczycieli oraz nowy system bonusów po pewnej ilości 

przepracowanych lat. 
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Uaktualniliśmy polisy : Safeguarding & Child Protection i Health & Safety. Uaktualniamy School Handbook i 

kontynujemy pracę nad rewizją wszystkich szkolnych polis, zamierzając je wkrótce ukończyć.. 

Jak co roku, organizowaliśmy wycieczki: do teatru, do instytutu Sikorskiego i na cmentarze gdzie pochowani 

są Polacy. Uczniowie składali hołd poległym rodakom na licznych obchodach  i uroczystościach. Dodatkowo: 

zorganizowaliśmy przyjazd Teatru ze spektaklem „Moralność Pani Dulskiej”, sztuką, którą nasi uczniowie 

mieli za lekturę w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.  

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. 

Na końcu roku szkolnego, zrealizowaliśmy pomysł Medalu Szkolnego. Celem medalu jest uhonorowanie 

niezwykle zasłużonych osób, które miały szczególny i wyjątkowy wkład w naszą szkołę. W tym roku medal 

otrzymały: Siostra Teresa Czarniecka, która uczyła przez 33 lata w naszej szkole, oraz byłe kierowniczki 

szkoły - Pani Magdalena Tangl i Pani Alicja Harasimów – za ich wieloletni wkład pracy. 

 

Nie można zakonczyć bez podziękowań 

Dziękujemy Pani Renacie Chudzik za wieloletni wkład pracy i poświęcenia sie dla szkoły; 

Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Bnińskiej za przyjęcie wymagającego stanowiska dyrektorki i za wielki 

wkład pracy i czas, który już włożyła w tę rolę. 

Panu Rafałowi Banasiuk składamy podziękowanie za pracę włożoną podczas jego kadencji i życzymy 

sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach. 

Pragniemy 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. 

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

rok naszej współpracy.  

Należy wyszczególnić Panią Justynę Matysiak-Bełz, która spełniała rolę Skarbnika szkoły od 2009r. Pani 

Justyna poświęciła szkole niezmierną ilość czasu, nigdy nie tracąc zaraźliwego entuzjazmu przez lata 

zaangażowania. Doprowadziła do tego, że dział księgowości operuje niesamowicie sprawnie i skutecznie. 

Była również inicjatorką wielu nowych systemów, które wydajnie pomagają w prowadzeniu szkoły. Życzymy 
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Pani Justynie wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas 

wróci.  

Chciałyśmy też wspomnieć Panią Monikę Cesarz, która w tym roku opuściła grono powierników po siedmiu 

latach pracy na rzecz szkoły. Pani Monika zajmowała się głównie dyżurami ale również rok w rok pomagała 

w różnych kluczowych sprawach administracyjnych. 

Dziękujemy równieź Pani Jadzi Zarębskiej, Pani Anecie Zakrockiej Dos Santos, Pani Małgorzacie Drwięga i 

Panu Grzegorzowi Tarasiewicz, za poświęcenie i wkład pracy. 

Gorąco dziękujęmy 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 

Apelujemy i zachęcamy więcej rodziców do zaangażowania się w szkole. Potrzebujemy nowych rodziców 

chętnych do pomocy. 

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

szkole. Nasza szkoła istnieje przeszło 60 lat, tylko dlatego, że rodzice byli przygotowani dać swój czas dla 

dobra szkoły i jej uczniów. Jednak w ostatnich latach, z przykrością zauważyliśmy, że rodzice nie zgłaszają 

się do pomocy, pomimo naszych starań i zachęceń. Od roku apelujemy do Tatusiów o zgłoszenie się do 

pomocy na bramie, gdzie chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów.  Ani jeden rodzic, do nas się nie 

zgłosił.  

Może Państwo sie zdziwią,  jak powiem, że jest prawie 900 rodziców w naszej szkole, a grupa ludzi 

regularnie pomagających liczy ledwie 30 osób i na takim Walnym Zebraniu, które odbywa się tylko raz na 

rok, ile z nas się tu zebrało? Państwo jesteście wyjątkowi, że przyszliście na to zebranie, proszę zgłoście się 

do nas i zachęćcie znajomych rodziców! 

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

znajdziecie wynagrodzenie w wynikach, wybrykach i uśmiechach własnych dzieci i poznacie tożsamość, 

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

Przekazujmy”. 

Dziękujemy za uwagę. 

Joanna Kaliniecka-Williamson i Nuna Staniaszek 

Londyn 23.11.2013 
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