
 

SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU 

WALNE ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW, 24.11.2018 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Witam serdecznie Państwa na kolejnym Walnym Zebraniu Wszystkich Rodziców Polskiej Sobotniej Szkoły 

Przedmiotów Ojczystych im. T Kościuszki na Ealingu. 

Gorąco wszystkim Państwu dziękuję za poświęcenie własnego, cennego czasu, przychodząc na to zebranie i 

zajmując się sprawami Szkoły. 

Walne Zebranie jest okazją do zrealizowania ważnej roli jaką mają wszyscy rodzice i opiekunowie, 

posiadający dzieci w Szkole: skontrolowania pracy obecnego Zarządu w ciągu ostatniego roku oraz 

wybrania nowego Zarządu i udzielenia mu mandatu do prowadzenia Szkoły przez kolejny rok. 

Dzisiaj, ustępujący Zarząd, przy pomocy sprawozdań: Dyrektora Szkoły i Skarbnika oraz mojego, a także 

odpowiadając wyczerpująco na Państwa pytania, będzie chciał pokazać, że dobrze się wywiązał z przyjętych 

zobowiązań. Będzie chciał też pokazać, że zasługuje na Wasze zaufanie, okazane udzieleniem mandatu do 

prowadzenia Szkoły przez kolejny rok. 

Jak Zarząd rządził Szkołą w roku 2017/18? 

Zarządzanie w soboty i nie tylko 

Rolą Zarządu jest takie zarządzanie Szkołą, aby funkcjonowała ona sprawnie przez cały czas. W tym celu 

podejmowane są zaplanowane i uzgodnione uprzednio czynności. Planowanie to odbywa się na zebraniach 

Zarządu, które w ciągu roku odbywają się średnio raz w miesiącu. 

W przypadku niezaplanowanych wydarzeń decyzje operacyjne podejmuje prezes, jednoosobowo lub w 

konsultacji z innymi członkami Zarządu. W codziennej komunikacji używamy emaili, telefonów oraz 

specjalnie założonej grupy na WhatsApp, tak abyśmy mogli sprawnie reagować na zdarzenia. 

Ważniejsze decyzje, w tym wszystkie finansowe, podejmowane są na zebraniach po odpowiednim 

przedstawieniu ich członkom Zarządu i poddaniu pod głosowanie. 

Zebrania 

Zebrań powierników w ciągu roku szkolnego 2017-18, było osiem. Odbyły się wieczorami w ciągu tygodnia. 

W trakcie tych spotkać przegłosowaliśmy 17 wniosków. Odbyło się również jedno zebranie Komitetu 

Finansowego, a także jedno spotkanie z przedstawicielami szkoły St. Benedict’s. 

Rozpatrzyliśmy i podjęliśmy decyzje w siedmiu sprawach i prośbach skierowanych do nas przez rodziców. 



 

Odbyło się pięć zebrań Koła Rodzicielskiego.  

 

Na czym koncentrowaliśmy się w tym roku? 

Nauka języka polskiego dla jak największej ilości dzieci 

W tym roku staraliśmy się maksymalnie wykorzystać potencjał w dostarczaniu edukacji polskim dzieciom. 

Wyszukaliśmy wszelkie możliwe rezerwy miejsc w szkole i wynegocjowaliśmy z dyrekcją szkoły St Benedicts 

dostarczenie dodatkowych stolików i krzesełek. Dzięki temu mogliśmy otworzyć dodatkową pierwszą klasę 

oraz powiększyć we wszystkich klasach w szkole podstawowej ilość dzieci z 18 do 20. 

Jednocześnie dokonaliśmy zamknięcia jednej, bardzo małej klasy P/A, z której dzieci przeszły do dwóch 

pozostałych. W zamian otworzyliśmy dodatkową klasę 4-tą. 

Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi 

Podjęliśmy szereg kroków podnoszących bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie szkoły. 

Alarmy przeciw-pożarowe. Odbyły się dwa testowe alarmy przeciwpożarowe, oddzielnie dla małej i dużej 

szkoły. Potwierdziły one, że szkoła spełnia stawiane wymogi odnośnie czasu i przebiegu ewakuacji. Cieszy 

nas to, gdyż sprawy bezpieczeństwa dzieci mają dla nas najwyższy priorytet. 

Był też jeden prawdziwy alarm, wywołany przez wadliwe zadziałanie czujników. 

Nowe zasady ewakuacji. Ze względu na zmiany z strukturze szkoły – oddany został do użytku nowy 

budynek szkoły podstawowej -musieliśmy opracować nowe zasady ewakuacji. 

Dyżury rodzicielskie. Przygotowaliśmy nowe opisy stanowisk dla dyżurnych. Jednocześnie wprowadziliśmy 

formalny wymóg nieużywania telefonów komórkowych w trakcie dyżuru, gdyż w naszej opinii obniżało to 

jakość wykonywanego dyżuru, a tym samym obniżało bezpieczeństwo naszych dzieci. Planujemy ścisłe 

egzekwowanie tego wymogu poprzez niezaliczanie odbycia dyżuru osobom niestosującym się. 

Zaostrzenie wymogów związanych z EpiPen. Dodaliśmy w formularzu do zapisu dziecka klauzulę 

jednoznacznie nakładającą na rodziców obowiązek dostarczenie EpiPenu.  

Fotografowanie dzieci. Dodaliśmy też klauzulę pozwalającą rodzicom na niewyrażenie zgody na 

fotografowanie dziecka w Szkole. 

Szkolenia. Zorganizowane zostały szkolenia Child Protection - dla czterech nauczycieli, Safeguarding – dla 

całego grona i wolontariuszy, oraz szkolenie w administrowaniu EpiPenów - dla całego grona 

pedagogicznego. 

Administracja i zarządzanie 

W mijającym roku czekało nas kilka trudnych zadań związanych z administracją. 

RODO/GDPR. W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO, ang. GDPR). Rozporządzenie nałożyło na Szkołę dodatkowe wymagania dotyczące 

administrowania danymi.  

Aby sprostać tym wymaganiom, dokonaliśmy gruntownego przeglądu danych, jakie przechowujemy ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na dane osobowe. Zidentyfikowaliśmy miejsca, gdzie dane osobowe są 

przechowywane. Sprawdziliśmy, że dostąp do nich mają tylko osoby upoważnione. Tam, gdzie uznaliśmy za 



 

stosowne, dostęp ten usunęliśmy. Uaktualniliśmy też zabezpieczenie dokumentów zawierających dane 

osobowe poprzez wprowadzenie szyfrowania informacji i silnych haseł. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom RODO, wysłaliśmy do wszystkich osób, których dane osobowe 

przechowujemy informację o tym, jak obchodzimy się z tymi danymi (tzw. Privacy Statement). Daliśmy też 

możliwość, zgodnie z rozporządzeniem, zapytania nas, jakie dane przechowujemy, jak również do usunięcia 

ich. Do tej pory otrzymaliśmy piąć próśb o usunięcie adresu emailowego oraz dwa zapytania o 

przechowywane dane. 

Jednocześnie uaktualniliśmy naszą „Data Protection Policy”, która wyjaśnia jak zabezpieczone są dane. 

Zarejestrowaliśmy się również jako Administrator Danych w rządowej organizacji ICO (Information 

Commissioner’s Office) oraz ustanowiliśmy szkolnego „Data Protection Officer”. 

Uaktualnienie umów o pracę. Ze względu na wejście w życie RODO uaktualniliśmy wzór umowy o pracę dla 

nowych nauczycieli i pracowników. Nowa umowa precyzyjniej określa sposoby zgłaszania nieobecności w 

pracy. 

Finanse Szkoły 

Oszczędności i obniżanie kosztów. Zarząd stara się konsekwentnie obniżać koszty prowadzenia szkoły. W 

tej kadencji uczyniliśmy to m.in. poprzez: 

• Szybką identyfikację zwolnionych miejsc (zwłaszcza we wrześniu), wolne miejsca możemy szybko 

oferować innym dzieciom, unikając pobierania zmniejszonego czesnego. 

• Uzyskanie darmowego używania Sali na spotkania Zarządu, oszczędzając szkole ok. £400 

• Zrezygnowanie z pobierania opłat za pomocą komercyjnego systemu opłat i przejście na darmowe 

przelewy bankowe. Oszczędności rzędu £2700 

Terminowe zbieranie opłat za szkołę. Położyliśmy ogromny nacisk na wyegzekwowanie terminowości 

wnoszenia opłat za szkołę. Jest to proces, który historycznie przeciągał się, kosztując wolontariuszy szkoły 

dużo dodatkowego czasu, oraz przynosił straty finansowe szkole. W tym roku byliśmy zdeterminowani, aby 

opłaty za nowy rok 2018/19 zbierane w czerwcu, zostały w jak największym stopniu zebrane przed 

rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu. Jako formę nacisku użyliśmy m.in. zapisów w regulaminie o 

możliwości usunięcia dzieci ze szkoły w przypadku nieterminowej płatności. 

Cel ten nie do końca się udał i pomimo nacisków spora część rodzin we wrześniu nadal zalegała z opłatami. 

Korzyścią było to, że szybko zidentyfikowaliśmy przypadki odejścia dzieci ze szkoły co pozwoliło nam 

natychmiast przyjąć na wolne miejsca nowe dzieci, zapewniając tym samy pobranie czesnego za rok w 

pełnej wysokości. Nasze nowe podejście dało nam jednak sporo informacji i w przyszłym roku będziemy 

pracowali nad dalszą poprawą tej sytuacji. 

Kary za nieodbyte dyżury rodzicielskie. Ze sprawą opłat za szkołę ściśle związany jest problem kar za 

nieodrabiane dyżurów rodzicielskich. W tym roku śledziliśmy je uważnie i okazało się, że prawie 25% rodzin 

nie odrabia jednego bądź obu dyżurów. Owszem, rodziny te wpłacają regulaminową karę, chociaż ze 

ściąganiem ich często są problemy, ale w gruncie rzeczy chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Taki stan jest nie 

do przyjęcia. Dlatego w roku 2018/19 Zarząd zrewiduje warunki odrabiania dyżurów i wprowadzi stosowne 

zmiany. Być może konieczne będzie wprowadzenie dla wszystkich rodzin trzeciego dyżuru lub podniesienie 

kar za nieodbycie.  



 

Sponsorzy. Kontynuujemy poszukiwania sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć fundusze szkoły. Chcemy 

współpracować z firmami, które prowadzą działalność etyczną i pożyteczną dla szkolnej społeczności. W tej 

chwili sponsorami Szkoły są: 

• Fit Home 

• Firma Sami Swoi 

Nagrody dla pracowników. Polityka finansowa szkoły zakłada utrzymanie rezerw finansowych 

wystarczających do zabezpieczenia jednego roku działalności. Poziom ten został osiągnięty. W związku z 

tym Zarząd propaguje politykę minimalizowania rocznych zysków, a wypracowane nadwyżki przeznaczane 

będą dodatkowe potrzeby edukacyjne dzieci, jak również w miarę możliwości na dodatkowe 

wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników. W tym roku, po przeanalizowaniu dochodów postanowiliśmy 

nagrodzić bonusem motywacyjnym w wysokości £200 (brutto) wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy 

kontynuują pracę w Szkole. 

Wychodzenie naprzeciw potrzebom rodziców 

Dyżury Prezesa. Aby umożliwić Państwu lepszy dostęp do informacji o szkole oraz przyspieszyć 

uwzględnianie Państwa postulatów bez czekania na Walne Zebranie, zorganizowany został Dyżury Prezesa, 

gdzie w każdą sobotę prezes lub wiceprezes oczekiwał na rodziców. Z możliwości tej skorzystała jedna 

osoba. 

Legitymacje szkolne. Po raz kolejny staraliśmy się pomóc naszym rodzicom w sprawach, które co prawda 

nie należą do naszych normalnych obowiązków, ale jednak są rodzicom potrzebne. Jedną z nich było 

pośredniczenie w procesie przedłużania i wyrabiania nowych polskich legitymacji szkolnych. W tym roku 

znowu pomagaliśmy wypełnić wnioski oraz pośredniczyliśmy w ich składaniu i odbieraniu legitymacji z 

konsulatu. 

Spotkanie z nowymi rodzicami. Pod koniec września zorganizowaliśmy spotkanie ze wszystkimi rodzicami, 

którzy zapisali swoje pierwsze dziecko do szkoły. Celem spotkania, prowadzonego przez członków Zarządu 

oraz Koła Rodzicielskiego, było zapoznanie tych rodziców z zasadami funkcjonowania szkoła, ale przede 

wszystkim uzmysłowienie im, że jest to ich szkoła i że powinni czuć się jej właścicielami. 

Wspieranie nowego Dyrektora 

Jak Państwo wiedzą od ponad roku mamy nowego Dyrektora Szkoły, Panią Sylwię Spek. Na poprzednim 

Walnym Zebraniu przedstawiłem Państwu jak wiele wysiłku włożył Zarząd w to, aby znaleźć właściwą 

osobę. Wysiłek ten nie zakończył się z dniem zatrudnienia Pani Spek. Od pierwszego dnia jej pracy 

staraliśmy się szczególnie wspierać ją we wszystkich zadaniach, ułatwiając jej tym samym wejście w nowy 

tryb pracy. Ja sam w prawie w każdą sobotę odbywałem z nią krótkie spotkania, aby porozmawiać o 

wyzwaniach, aby zrozumieć wzajemne potrzeby i wymagania. Podejście to będziemy kontynuować, gdyż 

tylko dzięki takiej harmonii możemy razem zapewnić właściwy rozwój Szkoły. Jestem pewien, że Pani Spek 

widzi przyszłość w podobny sposób. 

Wspólne przedsięwzięcia Koła Rodzicielskiego i Zarządu 

Koło Rodzicielskie to druga obok Zarządu grupa rodziców, którzy biorą aktywny udział w przygotowaniu i 

prowadzeniu wydarzeń szkolnych. Bez nich nie odbyłaby się w szkole żadna impreza. Dlatego pozwolę 

sobie wymienić kilka najważniejszych, aby dać Państwu pogląd ogrom ich zaangażowania. 



 

Organizacja imprez i spotkań 

Opłatek. W styczniu zorganizowaliśmy tradycyjny Opłatek, w którym udział wzięli członkowie Grona 

Pedagogicznego, Zarządu i Koła Rodzicielskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Representative Deputy 

Lieutenant Pan Ryszard Kornicki CBE DL, wraz z małżonką, Przewodniczący Polskiego Zakonu Rycerzy 

Maltańskich Pan dr Marek Stella-Sawicki MBE KM, wraz z małżonką, oraz Konsul RP Pan Radosław Gromski. 

Przybyło też szereg byłych członków Zarządu i Koła, nauczycieli i wolontariuszy. Innowacją było to, że 

kolędy zostały odśpiewane przez nas samych, przy akompaniamencie organistki Parafii na Ealingu, Pani 

Katarzyny Fuksy. Pragniemy, aby Opłatek dalej był imprezą jednoczącą wszystkie osoby związane 

kiedykolwiek ze Szkołą. 

 

Bal Walentynkowy. Na początku lutego zorganizowaliśmy Bal Walentynkowy. Jest to główna, obok festynu 

letniego, impreza pozwalająca zebrać dodatkowe fundusze na rzecz Szkoły. Również w tym roku, dzięki 

przychylności ks. Jana Żylińskiego, udało nam się zorganizować zabawę w jego prestiżowej rezydencji Biały 

Dom. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, aczkolwiek wyższa cena biletów oraz zaspokojenie 

ciekawości w poprzednim roku znacząco wpłynęły na zmniejszenie frekwencji. Znak dla Zarządu, aby 

pomyśleć o czymś nowym. 

Ceremonia wręczenia nagrody QAVS. Jak Państwo wiedzą, w roku 2016 nasza Szkoła została laureatem 

królewskiej nagrody QAVS za wybitne osiągnięcia na polu pracy społecznej. Nagrodę odebrała wtedy mała 

delegacja Szkoły. Było moją osobistą ambicją, aby świadkiem tego wręczenia była znacznie większa część 

naszej szkolnej społeczności: osoby, które przez latami systematycznej pracy przyczyniły się do jej 

otrzymania. Chcieliśmy też, aby świadkami byli obecni uczniowie, którzy powinni być dumni, że są cząstką 

takiej organizacji jak nasza Szkoła. 

Dlatego w dniu 12 maja zorganizowaliśmy na terenie szkoły ceremonię powtórnego wręczenia nagrody. 

Inicjatywę tę poparł Pan Ryszard Kornicki, który jako reprezentant Królowej był władny ponownie nam tę 

nagrodę wręczyć. Na ceremonię zaprosiliśmy praktycznie każdego kto pracując społecznie przyczynił się do 

takiego rozkwitu Szkoły. Z otrzymanych po akademii opinii wynika, że impreza ta spełniła swoje cele: 

doceniła tych, którzy dali Szkole tyle swojego czasu i energii, a którzy czuli się przez Szkołę zapomniani. 

Festyn Letni. W czerwcu zorganizowaliśmy Festyn Letni, pełen stoisk z książkami, ciasteczkami, 

kosmetykami, stoiskami do gier i zabaw dla maluchów, z pokazem talentów polskiego klubu dla młodych 

piłkarzy IBB Polonia. Wszystko odbywało się przy smacznym grillu. Dzień bardzo się udał, pogoda dopisała, 

a my zebraliśmy dla Szkoły dodatkowe fundusze. 

Dzień Dziecka - zdrowa żywność nie tylko w szkolnym sklepiku. Naszą akcję promowania i wprowadzania 

w Szkole zdrowej żywności rozciągnęliśmy również na Dzień Dziecka. Zamiast słodkich łakoci nasi milusińscy 

otrzymali w prezencie lekcję robienia owocowych sałatek, a do domu mogli zabrać zdrowe produkty swoich 

szkolnych poczynań. 

Dzień Nauczyciela. W dniu 13 października, zorganizowaliśmy Dzień Nauczyciela. W dowód uznania dla ich 

ogromnej pracy na rzecz naszych dzieci, nasi pedagodzy otrzymali w imieniu nas wszystkich symboliczną 

różę, pamiątkową kartkę wykonaną ręcznie przez jednego z naszch utalentowanych rodziców, pamiątkowe 

ciasteczko, a także voucher na kwotę £10. Zostali też ugoszczeni domowymi wypiekami mam z Koła 

Rodzicielskiego oraz symboliczną filiżanką herbaty. 

Nie zapomnieliśmy o tych co odeszli 

Zarząd i Koło Rodzicielskie łączyli się też przy mniej radosnych okazjach. 



 

Byliśmy obecni, wraz z osobami z Grona Pedagogicznego na pogrzebie śp. Siostry Teresy Czarnieckiej, 

wieloletniej szkolnej katechetki. Złożyliśmy razem wieniec od Szkoły, a ja wygłosiłem wspominające Siostrę 

Teresę przemówienie. 

Towarzyszyliśmy też razem Rodzinie naszej byłej Pani Prezes Joanny Kalinieckiej-Williamson przy 

odprowadzaniu jej tragicznie zmarłego syna śp. Mateusza, który również był naszym uczniem. Członkowie 

szkolnej społeczności zebrali ponad £160 funtów dla wybranej przez rodzinę zmarłego „charity”. 

Inicjatywy i polityka Zarządu 

Rolą Zarządu jest nie tylko codzienne zarządzanie szkołą. Jest nią również dawanie pomysłów 

prowadzących rozwoju szkoły, poprawianie warunków nauczania oraz wspieranie inicjatyw i wysiłków 

dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników. Oto jak Zarząd wywiązywał się z tej funkcji. 

Teatr dla wszystkich dzieci. 

Zrealizowaliśmy obietnicę i inicjatywę, aby wszystkie dzieci naszej szkoły obejrzały przynajmniej jedno 

przedstawienie teatralne. W tym roku mieliśmy już spektakl „Oddalenie” dla klas 6 do A2, a w styczniu 

zawita do nas „Baśń o Złotej Kaczce”, którą obejrzą wszystkie młodsze dzieci. 

W przyszłości, w miarę możliwości finansowych, będziemy tę inicjatywę kontynuowali. 

Pomoc i działalność na zewnątrz 

W Polskiej Szkole na Ealingu traktujemy udział w życiu szerszej społeczności polskiej jako element 

wychowawczy. Dlatego bierzemy udział i angażujemy się w przedsięwzięcia poza murami szkolnymi. 

Wierszowisko. W dniu 24 czerwca Polska Macierz Szkolna zorganizowała ogólnokrajowy konkurs 

recytatorski. Oprócz wystawienia do tego konkursu grupy naszych dzieci, nauczyciele i wolontariusze 

spędzili cały dzień pomagając bezpośrednio przy prowadzeniu imprezy.  

Rocznice narodowe i obchody odzyskania niepodległości. Reprezentowaliśmy Szkołę na obchodach 

katyńskich oraz uroczystościach pod Pomnikiem Lotnika, na mszy w Katedrze Westminster z okazji 100. 

Rocznicy odzyskania niepodległości, a także na Paradzie Hallera jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu na 

Ealingu. Na wszystkich tych uroczystościach ramię w ramię reprezentowali Szkołę przedstawiciele grona 

pedagogicznego, Zarządu i Koła Rodzicielskiego, przedstawiciele uczniów oraz Poczet Sztandarowy. 

Chór na koncert w Royal Albert Hall 

Wspieranie inicjatyw Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników 

Sfinansowanie dodatkowych okolicznościowych dyplomów dla dzieci z klas IV 

Sfinansowanie i pomoc w przygotowaniu większej ilości nagród i wyróżnień jakie dzieci otrzymały na 

zakończenie roku. 

Decyzja o zaadoptowaniu bardziej wydajnego sytemu księgowego (Sage). 

Dbamy o dobry wizerunek szkoły 

W przekonaniu wielu osób nasza szkoła jest jedną z najlepszych placówek tego typu w Wielkiej Brytanii. Ma 

to ogromne znaczenie przy rekrutacji nowych uczniów. Ale musimy być świadomi faktu, że konkurencja jest 

duża. Dlatego aby pojawić się i istnieć w świadomości rodziców, którzy kiedyś będą wybierali polską szkołę 



 

dla swoich dzieci musimy ciągle dbać o odpowiednie prezentowanie Szkoły na zewnątrz. W tym roku 

dodaliśmy następujące elementy: 

• Stworzyliśmy nowy papier firmowy Szkoły ukazujący przyznane nagrody i odznaczenia. 

• Staramy się uaktualniać stronę internetową oraz regularnie wysyłać posty na Facebook.  

• Zaprojektowaliśmy specjalny folder na dokumenty noszący barwy i logo Szkoły. 

• Zamówiliśmy na Paradę Hallera transparent uwidaczniający Szkołę szerszej publiczności. 

• Wyprodukowaliśmy szkolne wizytówki dla Dyrektora i Prezesa. 

Co dalej? 

Ciągła poprawa 

Truizmem jest powiedzenie, że życie nie stoi w miejscu. Ale warto o tym pamiętać. W mojej opinii każda 

organizacja powinna ciągle dążyć do poprawy efektywności i jakości swojego działania. 

Stosując się do tej zasady Zarząd patrzy w przyszłość i planuje poprawę szeregu aspektów szkolnej 

rzeczywistości. Oto niektóre z nich: 

• Inwestycje. Musimy zaplanować jak inwestować szkolne fundusze, aby podnosiły swoją wartość. 

• Komunikacja z rodzicami. 

• Negocjacje ze Szkołą St. Benedict’s w sprawie przedłużenia umowy najmu budynków szkolnych. 

• Podniesienie dyscypliny wśród dzieci. 

• Poprawa jakości i efektywności nauczania. 

• Lepsze wypełnianie swoich obowiązków przez nauczycieli i pracowników. 

Nowe systemy do zarządzania 

Wiemy, że czeka nas kolejna wymiana systemu do komunikacji. Producent obecnego („Call Parents”) 

wycofa go w nadchodzącym roku z użycia. Jest to dla nas bardzo uciążliwe, gdyż cały wysiłek jaki poszedł w 

nauczenie się tego systemu pójdzie na marne. 

W trakcie obecnego roku wielokrotnie przekonaliśmy się, że nasza baza danych nie odpowiada wymogom 

nowoczesnego prowadzenia szkoły. Jest podatna na wprowadzanie błędów, nie pozwala na efektywną 

dystrybucję informacji oraz wymaga w jej obsłudze udziału wielu osób. Zarząd postanowił poszukać 

bardziej stosownego rozwiązania. 

Ciągle poszukujemy rodziców chętnych do pomocy 

Poszukiwanie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do pomocy w Zarządzie: informatyka, PR i 

komunikacja, poszukujemy specjalistów: komunikacja, PR,  

Podsumowanie 

Za chwilę wysłuchacie Państwo sprawozdania Pani Dyrektor Sylwii Spek, oraz Skarbnika Pani Ivanny 

Shkolnej. Mam nadzieję, że ich wypowiedzi potwierdzą obraz Szkoły jaki Państwu przedstawiłem i 

przekonają, że jest ona prowadzona w prawidłowy sposób i z korzyścią dla Państwa dzieci. 

Dzisiaj przedstawimy też listę osób kandydujących do Zarządu na rok 2018/19. Jest to zespół składający się 

z wykwalifikowanych osób, które sprawdziły się w wieloletnim prowadzeniu Szkoły. Dołączyło do niego 

kilka nowych osób pełnych umiejętności, zapału i chęci. Gorąco rekomenduję ten zespół i zachęcam, 

abyście wybrali ich Państwo jako kolejny Zarząd tej Szkoły. 



 

Jednocześnie z dniem dzisiejszym upływa moja dwuletnia kadencja na stanowisku prezesa. Zgodnie z 

konstytucją jestem zobowiązany podać się do dymisji i mogę się starać się o ponowny wybór. Na jednym z 

ostatnich zebrań otrzymałem od ustępującego Zarządu jednogłośną nominację do kandydowania na 

kolejną kadencję. Nominację tę przyjąłem i w nadchodzącym głosowaniu będę się starał o Państwa głosy. 

Podziękowania i zaproszenie do pomocy 

Na zakończenie, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym, za czas jaki dzisiaj poświęciliście 

sprawom Szkoły. Mam nadzieję, że jest to początek Państwa bliższego zaangażowania. 

Chciałbym podziękować moim koleżankom i kolegom z Zarządu, którzy pomimo ograniczeń czasowych i 

kosztem swoich rodzin wkładają wiele serca, aby Szkoła funkcjonowała bez zarzutu. Mam gorącą nadzieję, 

że podzielicie Państwo moją ocenę wybierając ich wszystkich na kolejną kadencję. 

Chciałbym podziękować wszystkim członkom Koła Rodzicielskiego, którzy sprawiają, że szkoła dla dzieci i 

dla nas wszystkich jest prawdziwą przyjemnością i którzy urozmaicają żmudne zadanie nauki i pracy 

prześwietnymi imprezami. 

Chciałbym podziękować Panu Krzysztofowi de Berg, który umożliwił nam odbycie tego zebrania, jak 

również sekretarzom i asesorom. 

Panom Piotrowi Kubałka i Josephowi Gadjari z Komisji Rewizyjnej w ich pierwszym i mam nadzieję, że 

nieostatnim roku pracy przy nadzorowaniu prac Zarządu. 

Na koniec kilka ciepłych słów chciałbym poświęcić naszej nowej Pani Dyrektor, Pani Sylwii Spek. Przyjmując 

stanowisko dyrektora szkoły podjęła się ogromnego wyzwania. Od pierwszego dnia współpraca z nią jest 

szczerą przyjemnością, a patrzenie za jakim poświęceniem i profesjonalizmem prowadzi nasze dzieci do 

wiedzy, jest prawdziwą inspiracją. Bardzo jej za to dziękuję. 

 

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

Z każdym rokiem, dołączają do Szkoły uczniowie, których rodzice mają nowe umiejętności i świeżą energię. 

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

się do pomocy na bramie. Im nas będzie więcej, tym mniej pracy będzie dla każdego.  

 

Zastanówcie się Państwo czy raz lub dwa razy w miesiącu nie można by 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. 

 

Jarosław Skręta 

Prezes Zarządu 

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów ojczystych im. T.Kościuszki na Ealingu 


