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SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA WSZYSTKICH RODZICÓW 2019 

SOBOTA, 23.11.2019 godz. 9:10, sala Cloisters, St Benedict’s School 

1. Powitanie zebranych. 
 
Zebranie otworzył Prezes Zarządu, Jarosław Skręta witając obecnych rodziców i gości 
jednocześnie dziękując im za przybycie 
 

2. Wybór przewodniczącego, asesorów i sekretarza. 
 
Przewodniczącym zebrania wybrany został Pan Krzysztof de Berg 
Asesorami: Pani Monika Brogowska i Pani Ewelina Zając 
Sekretarzem: Pani Edyta Marciniuk 
 
Na sali było obecnych 82 rodziców lub opiekunów, spełniając tym samym wymóg kworum 
wynoszącego przy 861 zarejestrowanych rodzicach 44 osoby. 
 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
 
Przyjęto jednogłośnie. 
 

4. Przyjęcie protokołu zebrania wszystkich rodziców z dnia 24.11.2018 r. 
 
Przyjęto z zastrzeżeniami: 
Rodzic Pani Lidia Ślęzak zgłosiła błędy w nazwiskach oraz niepodanie liczby osób obecnych na 
zebraniu. 
Złożono wniosek o poprawienie protokołu w późniejszym czasie. 
 

5. Sprawozdania. 
 
Sprawozdanie za rok 2018/19 przedstawił Prezes Zarządu Pan Jarosław Skręta. 
Sprawozdanie za rok 2018/19 przedstawiła Dyrektor szkoły Pani Sylwia Spek. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018/19 przedstawiła Skarbnik Pani Krystyna Łukasiewicz. 
 
Sprawozdania zostały umieszczone w załącznikach i są dostępne do wglądu na stronie 
internetowej szkoły. 
 

6. Przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
 
Pan Piotr Kubałka z Komisji Rewizyjnej stwierdził, że została dokonana kontrola przepływów 
finansowych Szkoły, która potwierdziła poprawność przepływów finansowych i zgodność 
stanu finansów Szkoły ze sprawozdaniami Zarządu. 
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Jednocześnie ogłosił, że ma zastrzeżenia co do technicznych aspektów księgowania. Wyjaśnił, 
że ponieważ po poprzednim roku finansowym szkoła zmieniła system księgowy na Sage, 
konieczne było mapowanie starych kont na nowe i czynność ta wymaga przeksięgowań 
niektórych transakcji. Stwierdził, że do zakończenia prac potrzebny jest dodatkowy tydzień i 
dopiero po ich zakończeniu będzie mógł podpisać certyfikat „Independent Examiners Report” 
dający absolutorium zarządowi. 
 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami 
 
Pytanie: Rodzic Pani Lidia Ślęzak zapytała, dlaczego do czasu zebrania nie złożone zostało do 
Charity Commission sprawozdanie finansowe za rok 2017/18. 
 
Prezes Pan Jarosław Skręta stwierdził, że o ile mu wiadomo sprawozdanie zostało złożone. 
Jednak przedstawiony przez rodzica „screenshot” z telefonu pokazał, że sprawozdanie do 
Charity Commission nie dotarło. 
 
Wywiązała się dyskusja, w której brali udział Pani Lidia Ślęzak i Pan Paweł Mes. Postulowano 
m.in. dokładne wyjaśnienie problemu przed zakończeniem zebrania. Prezes zauważył, że być 
może powstał jakiś problem techniczny, który spowodował, że sprawozdanie nie dotarło 
elektronicznie do Charity Commission. Obiecał sprawdzenie tego po zebraniu, gdyż w jego 
trakcie nie było możliwości technicznych. 
 
Pytanie: Rodzic Pani Monika Grządka zapytała, dlaczego kwota prze pozycji „Teatr” w 
budżecie szkoły jest ujemna. Prezes Jarosław Skręta wyjaśnił, że szkoła dofinansowuje 
przedstawienia teatralne (rodzice płacą jedynie £5 przy całkowitym koszcie wynoszącym £8 - 
£10). Stąd ujemny bilans. 
 
Pytanie: Rodzic Pani Lidia Ślęzak zapytała, dlaczego druga część spadku jaki Szkoła 
spodziewała się otrzymać nie została wpłacona na konto Szkoły (pierwsza rata wpłynęła w 
ubiegłym roku). Prezes wyjaśnił, że wg jego informacji procesowanie spadku nie zostało 
zakończone i Szkoła nie ma na to wpływu. 
Pani Lidia Ślęzak zauważyła, że wszystkie inne instytucje objęte spadkiem otrzymały już drugą 
ratę, tylko nie Szkoła. Zaprzeczyła temu Pani Anna Justkowska, która jest zaangażowana w klub 
siatkarski, również spodziewający się drugiej raty, której do tej pory nie otrzymał. 
 
Zapytana skąd ma takie poufne informacje, będące wyłącznie w posiadaniu kancelarii 
prawniczej zajmującej się postępowaniem spadkowym, Pani Lidia Ślęzak nie odpowiedziała. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał czy w związku z planowanym przeniesieniem 
najmłodszych dzieci z Małej Szkoły do Dużej (w wyniku wymówienia przez szkołę St. 
Benedict’s) istnieją plany wprowadzenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
najmłodszych dzieci? Dyrektor Pani Sylwia Spek wyjaśniła, że zrobiony został odpowiedni “risk 
assessment” oraz przeprowadzone próby z umieszczeniem dzieci w dużym budynku. Wykazały 
one, że dzieci doskonale sobie radzą w nowym środowisku. Dla lepszego oddzielenia dzieci 
młodszych od starszych, te pierwsze zostały umieszczone w oddzielnym skrzydle budynku 
oraz odbywają swoje przerwy na oddzielnym boisku. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał, dlaczego klasy Polsko Angielskie, pomimo, że 
uczą się w nich głównie młodsze dzieci, położone są w odległej części budynku, z dala od 
innych młodszych dzieci. Prezes Jarosław Skręta wyjaśnił, że wynika to z faktu małej 
liczebności tych klas, które muszą zajmować mniejsze sale, położone w innej części szkoły. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał, czy gdy klasy 0 – 3 zostaną na stałe przeniesione 
do dużego budynku, otrzymają mniejsze stoliki i krzesła? Prezes odpowiedział, że takie meble 

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  

nie zostaną zapewnione. Po pierwsze szkoła musiałaby sama takie meble zakupić, a po drugie 
musiałyby one być w każdą sobotę rozstawiane i składane, a w trakcie tygodnia gdzieś 
składowane. Szkoła nie posiada środków, aby temu sprostać. Jeżeli okazałoby się, że dzieci nie 
mogą przystosować się do większych mebli, będą poszukiwane inne rozwiązania. Prezes 
zauważył, że inne większe szkoły sobotnie również funkcjonują w budynkach szkół 
ponadpodstawowych i mniejsze dzieci dobrze sobie radzą w takich środowiskach. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał, ile dzieci z najmłodszych klas odprowadzanych 
jest naraz do toalet przez asystentów, gdyż znany mu jest przypadek „zagubienia” się dziecka. 
Dyrektor Pani Sylwia Spek odpowiedziała, że obecnie asystent może zabrać do toalety 
maksymalnie czworo dzieci, więc takie incydenty nie powinny mieć miejsca. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał, czy szkoła jest w stanie zapewnić odpowiednią 
liczbę nauczycieli w soboty, w które frekwencja grona jest niska. Dyrektor Sylwia Spek 
wyjaśniła, że na liście rezerwowej mamy sześciu nauczycieli, którzy gotowi są przyjść na 
zastępstwa. W jedną z sobót ferii semestralnych nie przyszło do szkoły jedenastu nauczycieli. 
W takiej sytuacji trzeba było dodatkowo podzielić niektóre klasy i oddać pod opiekę innych 
nauczycieli. Niestety, w przypadkach wyjątkowo niskiej frekwencji grona nie mamy innych 
możliwości ze względu na ogólny brak nauczycieli na rynku pracy. 
 
Rodzic Pani Monika Grządka zapytała, czy jest sens w ogóle prowadzić w takie dni zajęcia. 
Zapytała też, dlaczego tylu nauczycieli otrzymuje zwolnienia. Prezes wyjaśnił, że sobota, kiedy 
nieobecnych było aż jedenastu nauczycieli należała do wyjątkowych. Dodał, że nawet mając 
świadomość, że w soboty przylegające do przerw semestralnych przyjdzie mniej dzieci i grona, 
zarząd i dyrekcja woli je utrzymać niż zupełnie skasować. Niestety, chcąc utrzymać 33 soboty 
na nauczanie nie ma alternatywnych wolnych dat w kalendarzu.  
Odnośnie akceptacji zwolnień, Prezes stwierdził, że takiej akceptacji nie ma, gdyż zgodnie z 
umową o pracę nauczyciele nie mogą brać wolnego w soboty. 
 
Pytanie: Rodzic Pani Marta Chorębała poruszyła temat lekcji geografii. Stwierdziła, że jej syn 
uczący się w klasie drugiej ma teraz mniej zajęć z tego przedmiotu. Dyrektor Sylwia Spek 
podkreśliła ogromne korzyści jakie wynikają dla uczniów z faktu zatrudnienia przez Szkołę 
specjalisty od geografii i jak jest to wyjątkowe w porównaniu z innymi szkołami sobotnimi. 
Poinformowała też, że ze względu na nowy zakres egzaminu A Level (duża matura) konieczne 
było spędzanie większej ilości czasu przez nauczyciela geografii z najstarszymi uczniami. Stąd 
tymczasowe mniejsze zaangażowanie w młodszych klasach. 
 
Pytanie: Rodzic Pani Barbara Nawrocka stwierdziła, że w poprzednim roku jej córka zrobiła 
ogromny postęp w efekcie nauczania przez nauczycielkę, która już odeszła, a obecnie stawiane 
wymagania i intensywność pracy są mniejsze. Zapytała, czy taki poziom można kontynuować. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, że podejście nauczyciela było wyjątkowe i w efekcie w ciągu jednego 
roku został zrobiony materiał z trzech lat. Jednak to podejście spotkało się z krytyką innych 
rodziców uważających, że było ono dla dzieci zbyt męczące i przez to nieefektywne. Pani 
Dyrektor stwierdziła, że zakres nauczania w każdej klasie oparty jest na Podstawie 
Programowej dla szkół polonijnych ustalonej przez Polską Macierz Szkolną i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i taki zakres będzie utrzymywany w naszej szkole. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał, czy na koniec roku będzie przeprowadzony 
egzamin państwowy dla uczniów klas 6-tych. Pani Dyrektor wyjaśniła, że państwowego 
egzaminu nie ma. Natomiast prowadzone są wewnętrzne testy, których rezultaty przekazane 
będą nauczycielom w klasie I gimnazjalnej, celem lepszego zrozumienia poziomu wiedzy 
każdego dziecka. 
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8. Dyskusja na udzielenie absolutorium Zarządowi 
 
W dalszej części zebrania wywiązała się dyskusja nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. 
Przewodniczący przedstawił dwa rozwiązania: 
 

1. Zarząd otrzyma w trakcie tego zebrania absolutorium warunkowe, które zostanie 
potwierdzone po spełnieniu warunków postawionych przez Komisję Rewizyjną. 

2. Zorganizowane zostanie dodatkowe Specjalne Walne Zebranie, na którym sprawa 
absolutorium zostanie poruszona jeszcze raz. 

 
W trakcie dyskusji poruszono kwestie natury audytu jaki prowadzony jest w szkole 
(wewnętrzna Komisja Rewizyjna wybrana spośród rodziców, a nie pełen zewnętrzny audyt). 
Ustalono też jego zakres jako ten zdeterminowany certyfikatem „Independent Examiners 
Report” składanym do Charity Commission. 
 
W wyniku dyskusji, zaproponowane zostały i przegłosowane dwa wnioski: 
 
Wniosek 1: Walne Zgromadzenie zgadza się na udzielenie Zarządowi absolutorium 
warunkowego. Za wnioskiem głosowało 51 osób (większość). 
 
Wniosek 2: Walne Zgromadzenie daje czas do wypełnienia przez Zarząd warunków udzielenia 
absolutorium do 1-go stycznia 2020 r. Za wnioskiem głosowały 54 osoby (większość). 
 
W trakcie dalszych dyskusji uściślono warunki udzielenia absolutorium: 
 

1. Potwierdzenie złożenia w „Charity Commission” sprawozdań finansowych za rok 2017-
18 

2. Podpisanie przez Komisję Rewizyjną dokumentu „Inedependent Examiners Report” za 
rok 2018-19. 

 
W trakcie dalszej dyskusji Rodzic Pani Izabela Dobrowolska stwierdziła, że odnosi wrażenie, iż 
głosy krytyki padające w trakcie Walnego Zebrania pod adresem Zarządu znamionują potyczki 
między rodzicami, a nie próby konstruktywnego rozwiązywania problemów. Rodzice pracujący 
społecznie na rzecz Szkoły robią to dodatkowo do swoich rodzinnych i służbowych 
obowiązków, nie zawsze mając czas na rozwiązanie wszelkich spraw. Jeżeli ktoś z rodziców 
przygotowując się do Walnego Zebrania znalazł jakieś uchybienia, mógłby zgłosić je do 
Zarządu przed zebraniem dając czas na przygotowanie wyjaśnienia, a nie zaskakiwać w jego 
trakcie. Wypowiedź ta otrzymała z sali gromkie brawa. 
 

9. Wybór nowych Powierników (Trustees) na rok 2019/20 
 
Prezes Pan Jarosław Skręta przedstawił rolę powiernika (trustee) i wyjaśnił obecnym jaką rolę 
pełnią Powiernicy Szkoły i jakie są ich obowiązki zgodnie z Konstytucją Szkoły. 
 
Kandydatami na powierników ubiegającymi się o wybór byli:  
 
Ivonna Szyszko, Paweł Rutkowski, Krystyna Łukasiewicz,, Agnieszka Jaślar, Adam Kryński, 
Elżbieta Rutkowska, Anna Justkowska, Marta Bubacz- Matera, Anna Sobania, Ewa Cross, Adam 
Wójcik. 
 
Wszystkie proponowane kandydatury zostały przyjęte i wybrane do nowego zarządu głosami 
50-ciu rodziców (większość). 
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10. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2019/20 
 
Komisja Rewizyjna – Pan Piotr Kubałka i Pan Joseph Gadjari wyrazili gotowość pełnienia tej 
funkcji na następny rok. Ich wybór został zatwierdzony głosami 48-miu rodziców (większość). 
 

11. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2019/20 
 
Pani Krystyna Łukasiewicz zaprezentowała preliminarz finansowy na rok 2019/20. Zwróciła 
szczególną uwagę na takie aspekty jak: planowane przychody, wpływy za kary za nieodbycie 
dyżurów, przewidywany wzrost kosztów wynajmu budynków czy spodziewane dotacje. 
Skomentowała, że obecne przychody nie gwarantują zbilansowania budżetu i w przyszłości 
konieczne będzie podniesienie czesnego. 
 
Podziękowała rodzicom za szerokie uczestnictwo w szkolnych imprezach, które pozwalają 
zebrać dodatkowe środki. 
 
Dyskusja nad preliminarzem 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał o stosunkowo duży koszt podręczników. Pani 
Łukasiewicz wyjaśniła, że Szkoła nie otrzymuje obecnie darmowych podręczników z 
organizacji ORPEG w związku z czym musi je kupować sama na wolnym rynku. 
 
Padły z sali propozycje, aby książek nie kupować tylko zbierać od dzieci i rozdawać na nowo. 
Zasugerowano też, aby organizować kiermasze książek. 
 
Rodzic Pani Katarzyna Hejnowicz skomentowała używanie podręcznika z serii „Wesoła 
Kredka” jako nieodpowiedniego do nauczania oraz bardzo drogiego. Prezes Jarosław Skręta 
wyjaśnił, że podręczniki te zostały wprowadzone przez poprzedniego Dyrektora i obecnie są 
wycofywane z użycia. 
 
Pytanie: Rodzic (nie przedstawił się) zapytał jakich podwyżek czesnego można się spodziewać. 
Prezes Jarosław Skręta stwierdził, że Zarząd monitoruje sytuację i nie planuje podwyżek od 
stycznia 2020 r. W razie niedoboru budżetowego, zostanie on pokryty z rezerw. Natomiast 
podwyżki planowane są od początku roku szkolnego 2020/21. 
 
Z sali padła sugestia, aby podwyżki wprowadzić już teraz. Na ponowione pytania o możliwą 
wysokość podwyżki, Prezes odpowiedział, że chodzi o kilkanaście procent. 
 
Padły też prośby o wyjaśnienie kosztów administracyjnych, wielkości proponowanego bonusu 
oraz kosztów przeprowadzenia DBS. 
 
Preliminarz finansowy na rok 2019/20 został przyjęty przez aklamację. 
 

12. Wolne wnioski/odpowiedzi na pytania przekazane przez rodziców: 
 
Innych wniosków nie było. 
 

13.  Zakończenie zebrania 
 
Prezes, Pan Jarosław Skręta podziękował Krzysztofowi de Berg za prowadzenie zebrania oraz 
asesorom, sekretarzowi i członkom Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie przekazał podziękowania 
członkom Koła Rodzicielskiego i Powiernikom. 
 
Protokół: Edyta Marciniuk, 23/11/2019 r.  
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Potwierdzenie wypełnienia warunków udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Warunek 1: Potwierdzenie do 1 stycznia 2020 r. złożenia w „Charity Commission” sprawozdań 
finansowych za rok 2017-18 

 

 
 

Warunek 2: Podpisanie do 1 stycznia 2020 r. przez Komisję Rewizyjną dokumentu 
„Inedependent Examiner’s Report” za rok 2018-19. 
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