
WALNE ZEBRANIE, Sobota 24.11.2018r. 

Lista kandydatów na członków Zarządu (powierników) w roku 2018/19 
Członek Zarządu (powiernik) jest odpowiedzialny za kierowanie szkołą, która jest organizacją charytatywną. Swoją 
pracę na rzecz szkoły wykonuje wyłącznie na zasadzie wolontariatu. 

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 2 i  I gim.  
Pracuję na rzecz Szkoły od 2004 roku. Przez wiele lat byłem 
wiceprezesem, a od dwóch lat jestem prezesem. Przez ten 
czas rozpocząłem wprowadzanie zmian w organizacji pracy 
Zarządu, korzystając ze swoich doświadczeń w pracy 
zawodowej. Chcę pozostać na tym stanowisku przez następną 
kadencję, aby kontynuować proces usprawnienia 
funkcjonowania szkoły aby jej prowadzenie było mniej 
czasochłonne dla następnych pokoleń rodziców. 

 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa III gim.  
Powiernikiem zostałem w 2013 roku. Obecnie pełnię w szkole 
funkcję wiceprezesa zarządu i odpowiedzialny jestem 
za dyżury, bezpieczeństwo i higienę pracy, zaopatrzenie i 
komunikację.  
Poświęcenie, determinacja i charaktery wolontariuszy budują 
tak niesamowitą atmosferę, że byłbym zaszczycony będąc 
częścią tego szacownego grona. Posiadam sporo 
doświadczenia w organizacji i zarządzaniu, które chętnie 
wykorzystam w pracy na rzecz szkoły. 

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 6 I IV gim. 
Funkcję powiernika pełnie od 6 lat. Miałam przyjemność 
pracować z wieloma entuzjastycznymi, pełnymi chęci i 
gotowości do współpracy rodzicami. Uczestniczyłam we 
wprowadzeniu wielu zmian, m. in. ‘Zdrowa żywność w 
szkole’, czy organizacją programu sponsorów dla szkoły. 
Mam nadzieję nadal kontynuować pracę w naszej szkole. 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa I gim. 
Jestem powiernikiem od 2013 roku. Aktywnie uczestniczę w 
życiu szkoły służąc  doświadczeniem i pomocą w sprawach 
związanych z dofinansowaniami z Polski oraz księgowością. 
Obecnie pełnię funkcję zastępcy skarbnika oraz jestem 
członkiem komitetu finansowego. 

 
Katarzyna Smoktunowicz 
Jedno dziecko w szkole, klasa 1. 
Jestem dyspozycyjną osobą - gotową i otwartą do pracy w 
większych grupach ludzi. Rok temu dołączyłam do grona 
powierników. Mam wiele pomysłów, które mogą 
przyczynić  się do polepszenia i usprawnienia realizacji 
szkolnych zadań. 

 
 Lidia Slezak  
Dwoje dzieci w szkole, klasy 3 oraz III gim.  
Od ponad 10 lat jestem zaangażowana w pomoc na 
rzecz szkoły i w każdą sobotę jestem w szkole. 
Obecnie zajmuję się organizacją dyżuròw, czuwam 
nad dyscypliną i bezpieczeństwem naszych ucznòw.  
Od kilku lat jestem powiernikiem szkoły. Posiadam 
dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu 
funkcjonowania szkoĺy. Jestem gotowa pracować 
nadal na rzecz szkoły i sprawiać, by nasza placówka 
prężnie się rozwijała.  

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 3 i 6. 
Jestem matką dobrze zorganizowaną. Byłam na funkcji 
powiernika przez ostatni rok. Moim obowiązkiem była 
koordynacja wielu wydarzeń szkolnych (legitymacje, zapisy 
szkolne, bal itp.)  

Córka jest asystentką.  
Jestem powiernikiem od chwili kiedy szkoła została 
zarejestrowana w Charity Commission, czyli od 2006r. Z 
wykształcenia jestem prawnikiem i specjalizuje się w prawie 
rodzinnym. Obecnie pełnię w szkole funkcję Sekretarza. 

Zajmuję się również kartoteką karną.. 
 

   Dwoje dzieci w szkole, klasy 5 i III gim.  
Jestem powiernikiem od 2014r. i od trzech lat pełnię funkcję 
administratora bazy danych. Jestem również członkiem 
komisji rekrutacyjnej. Ukończyłam Szkołę Biznesu i zdobytą 
tam wiedzą i doświadczeniem pomagam  rodzicom.  Praca w 
kręgu tak wielu wspaniałych ludzi jest dla mnie ogromna 
satysfakcja i motywacja do dalszego rozwoju dla dobra 

szkoły.  
 

     Jedno dziecko w szkole, klasa IV.  
Sprawowałem funkcję powiernika w latach 2007-2012, a 
obecnie od 2015 r. Uważam, za bardzo ważne kultywowanie 
języka polskiego wśród naszych dzieci, co może być 
osiągnięte przez efektywnie funkcjonującą jednostkę jaką jest 
sobotnia polska szkoła. Dlatego też, chętnie poświęcę część 
swojego wolnego czasu, żeby osiągnąć ten cel. Posiadam 30-
letnie doświadczenie informatyczno-finansowe, które chcę 
wykorzystać by pomóc w sprawnym funkcjonowaniu naszej 
szkoły. Na dzień dzisiejszy zajmuje się zagadnieniami takimi 
jak: Informatyka, Administracja Systemów, Strona 
Internetowa, Komunikacja.  

 
Joanna Rutkowska 
Jedno dziecko w szkole, klasa IIl gim.  
Jestem powiernikiem od 2013r. Mając wykształcenie 
pedagogiczne oraz czteroletnie doświadczenie zdobyte 
podczas pracy charytatywnej na rzecz polskiej szkoły na 
Ealingu, chciałabym mieć dalszy wkład w rozwój i prężne 
funkcjonowanie tejże placówki. Obecnie zajmuje się 
bezpieczeństwem oraz organizacją dyżurów w szkole. 
 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa IV gim. 
Ze szkołą związana jestem od kilku lat, przez trzy ostatnie lata 
również jako powiernik. Obecnie zajmuje się administracyjną 
stroną egzaminów GCSE i A2.  
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Jedno dziecko w szkole, klasa 1. 
Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, z duza grupa ludzi. 
Jestem m.in. trenerem siatkówki oraz zajmuje się w klubie 
administracja oraz organizacja zabaw i festynów. Byłam 
opiekunem i animatorem na koloniach, pracowałam również 
z trudna mlodzieza. W zeszłym roku dołączyłam do grona 
zarządu szkoły pełniąc funkcję powiernika. Brałam udział w 
koordynacji wielu zadań i celów dążących do usprawnienia 
działań na rzecz dzieci i szkoły. Chciałabym dołożyć wszelkich 
starań by prężne działanie szkoły pozwoliło cieszyć się nam 
wszystkim z osiąganych sukcesów na kazdej plaszczyznie 
funkcjonowania naszej placówki.  
 

Dwoje dzieci w szkole, klasy 1 i 6. 
Byłam powiernikiem przez ostatni rok. Starałam się 
pomóc przez ten rok w organizowaniu balu, zajmowałam 
się legitymacjami oraz przy zapisach.  

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 5 iV gim. 
Przez ostatni rok pełniłam funkcję powiernika w 
sobotniej szkole i chciałabym kontynuować. Pomagałam 
w organizacji różnych imprez okolicznościowych, tj. 
kiermasz świąteczny, opłatek , bal. 
Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jestem dyspozycyjna 
i lubię pracę w zespole. 

 

 
 
 
 
 
NOWI KANDYDACI NA POWIERNKÓW 
 
 
 
 

 
 

Troje dzieci w szkole, klasy 0A, AS2, AS2. 
Zgłosiłam się na powiernika Szkoły, ponieważ jestem z nią 
związana jako rodzic już przez ponad dziesięć lat i 
przekonana, że sprawdzę się w tej roli. Szkoła potrzebuje 
nowych rodziców, którzy pomogą w organizacji i 
usprawnieniu jej działania. 
Jestem osobą otwartą i lubię kontakt z ludźmi. Uważam, że 
szczególnie mogę pomóc w dziale zarządzania finansami i w 
księgowości, gdyż jest to zgodne z moim wykształceniem i 
doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam studia w kierunku 
Finanse i Bankowość (w Polsce) oraz specjalistyczne kursy 
rachunkowości. Od kilku lat prowadzę własny biznes. 
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