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Podsumowanie roku finansowego 2012/13 do 31 sierpnia 2013  

Preliminaż Finansowy na rok  2013/2014 

Fundusze szkolne: 
Pomimo założenia, że dochody z czesnego powinny pokrywać podstawowe koszty operacyjne szkoły (takie jak: 
pensje dla nauczycieli, użytkowanie szkoły, ubezpieczenie i pomoce naukowe), w ubieglym jak i w obecnym roku 
wydatki te  były posiłkowane dotacją z Ambasady RP. 

Opłaty za szkołę: 
Bardzo dziekuję za dobre przyjęcie naszego systemu oplat online. Wykorzystanie tego systemu wraz z 
pobieraniem opłat w czerwcu znacząco poprawiło jakość pracy w pierwszych tygodniach szkoły. 

W imieniu powierników, pracowników jak i członków koła rodzielskiego szkoły, proszę o informowanie o 
wszelkich trudnościach związanych z płatnościami przed terminem ostatecznej opłaty jak i planowanych 
rezygnacjach z miejsca w szkole. 

Wydatki: 
W ubiegłym roku wydatki byly o 3% wyższe niż zakładał budżet.  

W porównaniu do lat ubiegłych obserwujemy nieznaczy wzrost proporcji wydatków na cele dydaktyczne, 
administracyjne jak i imprezy szkolne. 

Całkowity wydatek na pensje pracowników powiększa się ze wzgledu na niezbędne podwyżki pensji jak również 
zatrudnienie logopedy czy nauczycieli geografii i historii. 

W każdą sobotę w szkole potrzeba ponad 100 osób, żeby zajęcia mogły się odbyć – tylko połowa z nich to 
pracownicy. Pamiętajmy, że tylko i wylącznie wspólna skoordynowana praca grona nauczycielskiego i rodziców 
umożliwia funkcjonowanie naszej szkoły. 

Rezerwy: 
Na dzień 31sierpnia poziom rezerw wynosił £163,236.81.  

Podziękowania: 
Na zakończenie bardzo dziękuję działowi finansowemu (Joli, Gosi i Iwonie) i wszystkim, którzy służyli mu 
pomocą, za zaangażowanie i pracę w ubiegłym roku.  

Bardzo dziekuję organizatorom imprez, które nie tylko stanowiły atrakcje dla uczniów i ich rodzin, ale również 
wygenerowały dodatkowe fundusze dla szkoły. Jak co roku, podziękowania dla osób pracujących charytatywnie 
dla naszej szkoły. Bez ich pomocy nie możemy liczyć na dodatnie wyniki finansowe ani utrzymać czesnego na 
przystępnym poziomie.  

Kończąc moją 5 letnią przygodę z Polską Szkołą, dziękuje wszystkim, którzy pracowali ze mną przez ten czas 
czy też w ten czy inny sposób dopingowali mnie do działania. Dziękuje też rodzinom osób zanagażowanych w 
prowadzenie szkoły, tu szczególnie mojemu mężowi, za ich cierpliwość i wyrozumiałość. 

Budżet: 
Wpływy: 
Wpływy z tytułu czesnego będą niższe niż w roku ubiegłym. Pomniejszony dochód wynika z mniejszej ilości uczniów 
jak i zmiany struktury rodzin w naszej szkole.  
W tym roku  spodziewamy sie dofinansowania z Ambasady RP na kwotę £50,000. Jest to kwota która jednorazowo 
zasili nasz budżet. 
  
Wydatki: 
Wiekszość wydatków, oprócz pensji nauczycielskich oraz wydatków na wyposażenie szkoły, pozostanie na poziomie 
zbliżonym do ubiegłego roku. Zgodnie z wola rodziców pracujemy nad polepszeniem oferty dydatktycznej szkoły 
poprzez wprowadzenie lekcji multimedialnych.  

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  
 
 

 
Dbamy też o wysoki poziom nauczania oferując nauczycielom szkolenia, możliwość udziału w konferencjach oraz 
upewniając sie że zarobki nauczycieli pozostają na konkurencyjnym poziomie w porównaniu do innych szkół polskich 
w Londynie. 
 
Wzrost wydatków o prawie 20% wynika z podwyżki pensji (od stycznia 2013), wprowadzeniu nowych etatów 
nauczycielskich oraz niezbędnych stanowisk: wice-dyrektora i pielegniarki. Ze wzgledu na planowane użycie pomocy 
komputerowych podczas lekcji zaistniala potrzeba wydatków zwiazanych z obslugą IT. 
 
Planowany wynik finansowy: 
 
Szkoła planuje przeznczyć fundusze otrzymane od Ambasady RP dla poprawy infrastruktury szkoły. W tym roku 
planujemy znikomy zysk w wysokosci £650. 

Jak już podkreślałam, nie mozemy liczyć na stałe dofinansowanie z zewnątrz. W przypadku braku dotacji w 
przyszłym roku należy liczyć się z możliwością podwyżki czesnego jak i zmianą struktury opłat. 

JMB 23.11.2013 
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