
 

SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU 

WALNE ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW, 23.11.2019 

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. Chcę zwłaszcza serdecznie podziękować tym rodzicom, których dzieci 

dopiero rozpoczęły naukę w naszej szkole. Mam nadzieję, że przychodzenie na Walne Zebranie stanie się 

nawykiem. 

Dzisiaj, ustępujący Zarząd, przy pomocy sprawozdań: Dyrektora Szkoły, 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 w roku 2018/19? 

Zebrania, zebrania, zebrania 

Zebrań zarządu w ciągu roku szkolnego odbyło się dziesięć. Miały miejsce wieczorami w ciągu tygodnia jak 

również w soboty w szkole. W trakcie tych spotkań przegłosowaliśmy 14 wniosków. Odbyły się cztery 

zebrania Komitetu Finansowego, trzy zebrania Komitetu zajmującego się umową z St. Benedicts, a także 

pięć spotkań z przedstawicielami szkoły St. Benedict’s. 

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

Odbyło się też dwadzieścia pięć zebrań Koła Rodzicielskiego.  

 

Czym zajmowaliśmy się w tym roku? 

Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi 

Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi to zawsze obiekt naszej szczególnej troski i zawsze jest na tym polu 

coś do zrobienia. I tak: 

Nowe zasady ewakuacji. Ze względu na zmiany z strukturze szkoły – większość dzieci uczy się już w dużym 

budynku - musieliśmy opracować nowe zasady ewakuacji. 



 

Zaostrzyliśmy wymogi związane z EpiPenami. Wprowadziliśmy procedurę, w wyniku której rodzice muszą 

dostarczyć plan opieki od lekarzy domowego. Plan taki, podpisany przez obie strony pozwoli zastosować 

odpowiednie kroki, a z drugiej strony potwierdza, że zarówno rodzice jak i Szkoła są w pełni poinformowani 

o sytuacji. 

Zorganizowaliśmy dwa próbne alarmy przeciwpożarowe, oddzielnie dla małej i dużej szkoły. Potwierdziły 

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

Usprawnienia w administrowaniu 

W mijającym roku pracowaliśmy nad usprawnianiem administrowania. Wprowadziliśmy do użytku 

specjalistyczny system komputerowy do zarządzania szkołą. Uprościł on i uczynił mniej pracochłonnym 

wprowadzanie danych dzieci i rodziców, układanie stanów klas, administrowanie dyżurów, naliczanie i 

pobieranie opłat i szereg innych szkolnych funkcji. 

System ten jednocześnie poprawił naszą zdolność spełniania wymogów RODO/GDPR gdyż pozwolił na 

wyeliminowanie podatnych na zagubienia papierowych kopii danych osobowych.  

 

Dbałość o finanse Szkoły 

Zarząd we wszystkich swoich działaniach przywiązuje dużą wagę do oszczędzania i obniżania kosztów. 

Przykładem może być niezatrudnienie następcy osoby zajmującej się pobieraniem opłat, gdy ta złożyła 

wymówienie. Pozwoliło to zaoszczędzić całą pensję. 

Innym przykładem jest negocjowanie darmowego używania pomieszczeń na zebrania Zarządu. 

Zaoszczędziło to szkole ok. £500. 

Kontynuujemy też programy zapoczątkowane w poprzednim roku. 

Terminowość zbieranie opłat za szkołę. Zaostrzyliśmy procedury egzekwowania terminowości wnoszenia 

opłat za szkołę. W ich wyniku około 90% rodzin opłaciło czesne w terminie lub z niewielkim opóźnieniem.  

Egzekwujemy kary za nieodbyte dyżury rodzicielskie. Tu jednak wyniki finansowe nas nie cieszą. Regulamin 

szkolny daje rodzicom możliwość zapłacenia kary w przypadku nieodrobienia dyżuru. Jednak zbyt wiele 

rodzin decyduje się na zapłacenie kary zamiast sprawować tak potrzebną opiekę nad dziećmi. Jednocześnie 

częste opóźnienia w płaceniu kar przysparzają dodatkowej pracy wolontariuszom co jest nie do 

zaakceptowania. Zarząd będzie pracował nad skutecznym ograniczeniem takiej postawy.  

Poszukujemy sponsorów. Nadal poszukiwaliśmy sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć fundusze szkoły. W 

tej chwili sponsorem Szkoły jest firma Sami Swoi, która po raz kolejny ufundowała druk dzienniczka 

uczniowskiego. Bardzo za tę pomoc dziękuję. 

Współpraca z rodzicami 

W trakcie roku najwięcej czasu poświęcamy zarządzaniu szkołą. Jednak, kiedy tylko się da dodatkowo 

pomagamy rodzicom. Przykładowo dalej kontynuujemy pomoc w załatwianiu legitymacji szkolnych, 

pomagając wypełnić wnioski oraz pośrednicząc w ich składaniu i odbieraniu legitymacji z konsulatu. 

Zorganizowaliśmy też spotkanie z nowymi rodzicami, którzy zapisali swoje pierwsze dziecko do szkoły. 

Celem spotkania było przybliżenie im funkcjonowania szkoły oraz zachęcenie do włączenia się w życie 

szkolne i pomaganie przy organizacji imprez. W wyniku tej inicjatywy Koło Rodzicielskie zyskało kilku 

zapalonych rodziców. Bardzo im za taką postawę dziękujemy. 



 

Wspieranie dyrekcji i grona 

Ogromna ilość pracy zarządu i Koła idzie na bezpośrednie wspieranie dyrekcji i grona pedagogicznego w 

wykonywaniu ich obowiązków służbowych. Wysyłanie emaili do rodziców, drukowanie świadectw czy 

dyplomów, przygotowywanie sal na szkolne występy, przygotowanie i obsługa sprzętu komputerowego, to 

tylko nieliczne przykłady tej pomocy, zarówno w trakcie sobót jak i poza nimi. 

Odnowienie umowy najmu ze szkołą St. Benedict’s 

Sprawą, która kosztowała nas w mijającym roku najwięcej czasu i energii było odnowienie przez naszą 

Szkołę umowy najmu budynków od St. Benedict’s.  

W lipcu 2019 wygasała dotychczasowa, 5-cio letnia umowa najmu. Przedstawione nam w dopiero w 

kwietniu nowe warunki, okazały się znacząco różne od poprzednich. Najistotniejsze zmiany to: 

 

• Niemożliwość dalszego użytkowania Małej Szkoły i przeniesienie najmłodszych dzieci do Dużej 

Szkoły. 

• Duży wzrost bezpośrednich kosztów wynajmu oraz wprowadzenie dodatkowych kosztów, takich jak 

osobne opłacanie pensji dozorcy czy wymuszenie wykupienia droższej polisy ubezpieczeniowej. 

Całkowity koszt wzrósłby na przestrzeni trzech lat ponad dwukrotnie (z £31,000 obecnie do £67,000 

w roku 2021/22). 

• Wprowadzenie wymogu, aby wszyscy rodzice pełniący dyżury rodzicielskie mieli sprawdzony DBS 

(świadectwo o niekaralności) co wiąże się z dodatkowymi kosztami, także ogromnym zadaniem 

logistycznym zorganizowania kontroli DBS dla kilkuset rodziców. 

• Odnowienie umowy jedynie na trzy lata (normalnie było na pięć). 

 

Wszystkie nowe warunki miałyby obowiązywać już od 1 września tego roku. Czasu na przygotowanie się 

było bardzo niewiele. 

 

W negocjacjach ze szkołą St. Benedict’s, głównym naszym priorytetem było kontynuowanie użytkowania 

Małej Szkoły. Próbowaliśmy przekonać ich do cofnięcia tej decyzji. Po otrzymanej odmowie, poprosiliśmy o 

pozostawienie w Małej Szkole przynajmniej kilku najmłodszych roczników. Niestety dyrekcja St. Benedict’s 

na żadne z tych rozwiązań nie przystała, uzasadniając, że użytkowanie przez nas Małej Szkoły koliduje z ich 

zobowiązaniami wobec własnych uczniów. Dlatego, jak twierdzili, zrezygnowali z wynajmowania jej 

komukolwiek. 

 

W odniesieniu do wzrostu kosztów żądaliśmy ich ograniczenia, a w przypadku nowych wymagań 

administracyjnych prosiliśmy o ich zmianę lub rozłożenie w czasie ich wprowadzenie. Postulowaliśmy też 

podpisanie umowy na pięć lat. 

 

Rezultatem szeregu spotkań odbytych pod koniec roku szkolnego i w czasie wakacji przez Zarząd z dyrekcją 

szkoły St. Benedict’s było wynegocjowanie następujących warunków: 

 

• Nowy rok szkolny rozpocznie się bez zmian i dopiero w ciągu kilku pierwszych miesięcy stopniowo 

przeniesiemy dzieci z Małej Szkoły do Dużej. Ostatnim dniem użytkowania Małej Szkoły ma być 14-

12-2019. 



 

• Wprowadzenie niektórych wymagań administracyjnych (sprawdzanie DBS osób wykonujących 

dyżury szkolne) zostało rozłożone do końca roku szkolnego 2019/20. 

• Umowa zostanie przedłużona na pięć lat. 

• Nieznacznemu obniżeniu uległy proponowane opłaty czynszu za pierwsze trzy lata, z gwarancją 

podniesienie czynszu w roku 4 i 5 tylko zgodne z inflacją. 

 

Wszystkie te uzgodnienia zawarte będą w nowej umowie, która jest obecnie finalizowana. 

 

Wynegocjowanie tych ustępstw pozwoliło na stabilne rozpoczęcie roku szkolnego. W chwili obecnej 

dokonaliśmy już przeniesienia większości dzieci do dużego budynku, poza klasami 0 i 1, i powoli 

przyzwyczajamy się do nowego funkcjonowania.  

 

Nie udało nam się poprawić warunków finansowych w taki stopniu w jakim byśmy chcieli. Wiemy jednak, 

że znaczne podnoszenie czynszu szkołom sobotnim i podobnym organizacjom stało się nagminne, 

prowadząc nawet do zamykania szkół. 

 

Działalność Koła Rodzicielskiego 

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. Również i w tym roku 

koleżanki i koledzy z Koła zadbali o przygotowanie i poprowadzenie szeregu imprez. Oto niektóre z nich: 

 

Styczniowy Opłatek, integracyjne spotkanie dla grona, zarządu, koła rodzicielskiego oraz przyjaciół szkoły. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy dla najmłodszych smakoszy łakoci. 

Wizytę Mikołaja we wszystkich klasach. 

Kiermasz Wielkanocny  

Dyskoteka Walentynkowa w stylu PRL, która poruszyła wyobraźnię wszystkich, a niektórym nawet 

przypomniała stare dobre czasy. 

Festyn Letni dla rodziców i dzieci, pełen najróżniejszych atrakcji, ze stoiskami do gier i zabaw, z pokazem 

siatkarzy z mistrzowskiego klubu IBB Polonia, wszystko przy smacznym grillu. 

Zorganizowaliśmy też tradycyjny Dzień Dziecka oraz  

Dzień Nauczyciela, w trakcie którego symboliczną różą i własnej produkcji kartką z życzeniami wyraziliśmy 

naszemu gronu szacunek dla za ogromną pracę włożoną w nauczanie i wychowywanie naszch pociech. 

 

Chciałbym skorzystać z okazji i serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom działającym Kole 

Rodzicielskim, za ich fantastyczną pracę przez cały rok. Bez Waszego udziału szkoła byłyby dużo uboższa. 

Działalność na zewnątrz 

W miarę możliwości Zarząd stara się, aby Szkoła uczestniczyła w życiu szerszej polonijnej i nie tylko 

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

Wierszowisko. W dniu 9 czerwca Polska Macierz Szkolna zorganizowała ogólnokrajowy konkurs 

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



 

wolontariusze już po raz drugi spędzili cały dzień pomagając bezpośrednio przy prowadzeniu imprezy, 

której odbiorcami było wiele szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. 

Rocznice narodowe. Reprezentowaliśmy również Szkołę na obchodach katyńskich oraz uroczystościach pod 

Pomnikiem Lotnika. Na wszystkich tych uroczystościach ramię w ramię reprezentowali Szkołę 

przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Zarządu i Koła Rodzicielskiego, przedstawiciele uczniów oraz Poczet 

Sztandarowy. 

Zapraszamy również do nas gości z zewnątrz, aby poznali lepiej jak pracujemy, jak również podzielili się z 

nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Jednym z takich gości był historyk i Senator RP prof. Jan Żaryn, który 

wygłosił wykład pt. „Holocaust”. Innym gościem był poseł na sejm Pan Kazimierz Ujazdowski. 

Jesteśmy doceniani 

Szanowni Państwo, nikt w naszej Szkole nie pracuje dla nagród czy poklasku. Ale jest sprawą ogromnej 

satysfakcji, gdy nasze wysiłki dostrzegane są przez innych. Taką właśnie satysfakcję sprawiło nam wszystkim 

nadanie przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę i wręczenie przez Pierwszą Damę RP Panią Agatę 

Kornhauser-Duda Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga, która jest symbolem naszych więzów z Polską, 

wręczana jest na zasadzie odznaczenia organizacjom wyróżniającym się w, cytuję „służbie Ojczyźnie i 

drugiemu człowiekowi poprzez realizowanie własnych talentów i pasji.” 

Myślę, że wszyscy powinniśmy być dumni z tego, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane w naszej 

ojczyźnie, a gromkie „Brawo My” jest tu absolutnie na miejscu. 

Inni myślą o nas 

W tym roku otrzymaliśmy spadek od zmarłego działacza polonijnego p. Budzyńskiego, w wysokości ok. 

£45,000. Jesteśmy wdzięczni za pamięć o Szkole. 

Co dalej? 

W roku 2019/20 Zarząd szkoły, oprócz swojej zwykłej działalności, skoncentruje się nad następującymi 

zagadnieniami: 

Umowa ze szkołą St. Benedict’s 

Sprawą, która określi naszą działalność w nadchodzącym roku szkolnym będzie przystosowanie szkoły do 

funkcjonowania w nowych warunkach, określonych umową z St Benedict’s. Czeka nas: 

• Sfinalizowanie i podpisanie tej umowy. 

• Monitorowanie i wspomaganie najmłodszych dzieci w przystosowaniu się do nowych warunków. 

• Planowanie finansowe i stworzenie propozycji pokrycia wzrostu kosztów. 

• Wprowadzenie sprawdzania DBS dla wszystkich rodziców odbywających dyżury. 

Rewizja polis szkolnych 

Konieczne jest zrewidowanie polis szkolnych, zwłaszcza tych dotyczących Safeguarding, Data Protection, 

Dyscypliny i Zatrudnienia. 

Planowanie inwestycji 

Większość naszych inwestycji dobiega końca swojego cyklu i czeka nas zadanie dobrego zabezpieczania 

powierzonych nam funduszy 



 

Poprawa dyscypliny  

W mijającym roku szkolnym zarząd postanowił położyć kres ekstremalnym przypadkom złego zachowania, 

m.in. czasowo zawieszając szereg uczniów. Brak dyscypliny i złe zachowanie mają negatywny wpływ na 

wszystkie aspekty działania szkoły: efektywność nauczania, absorbowanie czasu nauczycieli i osób z 

zarządu. Nierzadko też powodują wejście w konflikt z naszymi gospodarzami szkołą St. Benedicts.  

Sytuacja ta nie będzie dalej tolerowana i osoby winne nieodpowiedniego zachowania będą się musiały 

liczyć z konsekwencjami.  

Obchody 70-lecia powstania Szkoły 

W tym roku Szkoła będzie obchodzić 70-lecie swojego istnienia. Chcielibyśmy godnie uczcić tę przepiękną 

rocznicę i pokazać zarówno dzieciom jak i dorosłym historię tej wspaniałej instytucji. 

Podsumowanie 

Drodzy Państwo, za chwilę wysłuchacie sprawozdania Pani Dyrektor Sylwii Spek, oraz Skarbnika Pani 

Krystyny Łukasiewicz. 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 2019/20. Jest to zespół składający się 

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

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

wybrali ich Państwo jako kolejny Zarząd tej Szkoły. 

Podziękowania i zaproszenie do pomocy 

Na zakończenie, podsumowując miniony rok pracy i działalności w szkole chciałbym gorąco podziękować: 

wszystkim Państwu przybyłym na Walne Zebranie za czas jaki dzisiaj poświęciliście dzisiaj sprawom Szkoły.  

moim koleżankom i kolegom z Zarządu, którzy pomimo ograniczeń czasowych i kosztem swoich rodzin 

włożyli przez ten ostatni rok wiele serca, aby Szkoła funkcjonowała bez zarzutu. 

wszystkim członkom Koła Rodzicielskiego, którzy urozmaicają żmudne zadanie nauki i pracy prześwietnymi 

imprezami. 

gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji za ich wytężoną pracę dla dobra szkoły, pracę, 

która jest raczej misją odzwierciedlającą ich powołanie. 

Specjalne podziękowania należą się odchodzącym dzisiaj członkom zarządu za ich ogromne poświęcenie i 

społeczne dawanie innym przy prowadzeniu tej Szkoły. Proszę o brawa dla: p Marzeny Konarzewskiej, Lidii 

Ślęzak, Natashy Gavin, Anny Smolkowskiej, Joanny Zbrzyzny, Katarzyny Smoktunowicz i Agnieszki 

Szalankiewicz. 

Chciałbym podziękować Panu Krzysztofowi de Berg, który zgodził się po raz kolejny poprowadzić Walne 

Zebranie, jak również sekretarzom i asesorom. 

Specjalne podziękowania kieruję do Panów Piotra Kubałka i Josepha Gadjari z Komisji Rewizyjnej za 

kontynuowanie nieocenionej pomocy szkole sprawdzając prawidłowość naszych finansów. 

Na koniec kilka ciepłych słów chciałbym skierować do Pani Dyrektor, Pani Sylwii Spek, która już drugi rok 

piastuje to stanowisko. Niewiele osób wie jak dużo dodatkowego czasu, ponad swoje zwykłe obowiązki, 

poświęca ona sprawianiu, aby nasza Szkoła była jak najlepszym miejscem do nauki dla dzieci, a także 



 

niezapomnianym i satysfakcjonującym miejscem pracy dla grona pedagogicznego. Serdecznie jej za to 

dziękuję i proszę Państwa o przyłączenie się do tych podziękowań. 

Kończąc, apeluję do Państwa o przyłączenie się do nas, do osób z Zarządu i Koła Rodzicielskiego, aby 

pomóc w dalszym prowadzeniu i rozwoju Szkoły. Wasz czas, umiejętności i świeża energia jest jej 

niezbędna. Pomagając czy to co sobotę, czy tylko przez kilka godzin w tygodniu możecie zrobić prawdziwą 

różnicę. Dla dobra naszych dzieci. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Jarosław Skręta 

Prezes Zarządu 

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

 


