
 

SPRAWOZDANIE PREZESA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

NA WALNE ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW, 27.02.2021 

(TRUSTEES ANNUAL REPORT) 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

Witam Państwa serdecznie na kolejnym Walnym Zebraniu Wszystkich Rodziców Polskiej Sobotniej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im. T Kościuszki na Ealingu. 

Mam ogromną nadzieję, że w tych trudnych i niebezpiecznych czasach, w warunkach pandemii groźnego 
wirusa covid-19, pozostajecie w dobrym zdrowiu. 

Poprzez prezentowane dzisiaj sprawozdania Prezesa, Dyrektora Szkoły oraz sprawozdanie finansowe, a 
także odpowiadając wyczerpująco na Państwa pytania, będziemy chcieli pokazać, jak odchodzący Zarząd 
wywiązał się z przyjętych zobowiązań w mijającej kadencji. Będziemy chcieli też pokazać, że zasługuje na 
Państwa zaufanie, okazane udzieleniem mandatu do prowadzenia Szkoły przez kolejny rok. 

Jak Zarząd rządził w roku 2019/20? 

Zebrania 

W ciągu roku szkolnego odbyło się 40 zebrań zarządu. Poza pierwszymi trzema, pozostałe przeprowadzone 
były wirtualnie za pomocą komunikatorów Zoom i Teams. Tak duża ilość zebrań jest bez precedensu w 
historii szkoły. W trakcie zebrań przegłosowaliśmy ponad trzydzieści wniosków. Rozpatrzyliśmy i podjęliśmy 
decyzje w sprawie trzech próśb skierowanych do nas przez rodziców. 

Jakimi sprawami zajmowaliśmy się w tym roku? 

Wypełnienie warunków udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2018-19 

Na samym początku dopełniliśmy warunków absolutorium jakiego udzieliło zarządowi Walne Zebranie w 
roku 2019: 

• Złożyliśmy sprawozdania finansowe do Charity Commission za rok 2017-18 

• Wypełniliśmy techniczne wymagania postawione przez Komisję Rewizyjną, za co otrzymaliśmy 
podpisany wymagany certyfikat „Independent Examiner’s Report”. 

Dowody wypełnienia tych warunków załączone są w protokole z Walnego Zebrania 2019 roku. 

Reorganizacja pomieszczeń lekcyjnych 

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami ze szkołą St. Benedict’s, do 14-go grudnia 2019 r. zakończyliśmy 
przenoszenie najmłodszych dzieci do dużego budynku., dzieci zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu 
bardzo dobrze. 



 

Podpisaliśmy 5-cio letnią umowę najmu ze szkołą St. Benedict’s 

Kontynuowane były prace nad warunkami umowy najmu. Proces został spowolniony faktem, że konieczne 
było przeanalizowanie dotychczas uzgodnionych warunków na potrzeby nowych członków zarządu. 
Niektórzy z nich mieli obiekcje co do zbyt wysokiego czynszu. 

Aby zweryfikować warunki rynkowe, Zarząd podjął wysiłki zmierzające do znalezienia alternatywnej 
lokalizacji dla szkoły. W jednym przypadku doszło do zaawansowanych rozmów z inną szkołą angielską, 
która wydawało się oferowała znacznie lepsze warunki. Jednak po uściśleniu naszych wymagań, okazało się, 
że warunki byłyby podobne. 

Ostatecznie, po długotrwałych negocjacjach opóźnionych pandemią, umowa ze szkołą St. Benedict’s została 
podpisana w dniu 2 września 2020r. na okres 5 lat. 

Covid 

Po Walnym Zebraniu w roku 2019, Zarząd rozpoczął normalne prowadzenie szkoły. Oprócz organizacji co-
sobotniego dnia szkolnego, rozpoczęliśmy planowanie obchodów 70-lecia istnienia Szkoły, 
zorganizowaliśmy doroczny Opłatek dla grona pedagogicznego i wolontariuszy. Jednak rzeczywistość 
została bardzo szybko zdominowana pandemią wirusa covid-19. 

Od 26 lutego zaczęły do nas dochodzić pierwsze sygnały o narastającej liczbie zakażeń i ich wpływie na 
funkcjonowanie szkół. Musieliśmy się zająć informowaniem rodziców o istniejącym zagrożeniu, 
wprowadzaniem nowych zasad higieny osobistej wśród grona pedagogicznego i uczniów. Wszystko było 
oparte na nieustannym monitorowaniu płynnych instrukcji rządu. 

Sytuacja zmieniała się gwałtownie i w soboty 7-go i 14-go marca stanęliśmy przed decyzją czy szkoła 
powinna nadal przyjmować uczniów. Chcę w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę jak ważna to była 
decyzja: z jednej strony chcieliśmy, aby dzieci jak najdłużej korzystały z nauczania stacjonarnego, a z drugiej 
nie chcieliśmy narażać zdrowia ich i rodziców. 

Pierwszy „lockdown” i nauczanie on-line 

W dniu 16 marca br. otrzymaliśmy od szkoły St. Benedict’s informację, że uprzedzając zalecenia rządowe 
postanowili oni ze skutkiem natychmiastowym zawiesić wynajmowanie budynków szkolnych stronom 
trzecim, w tym naszej Szkole. Stanowiło to dla nas ogromne zaskoczenie, gdyż wcześniej absolutnie nikt nie 
wyobrażał sobie takiej sytuacji. 

Jednak Zarząd natychmiast rozpoczął planowanie nauczania innymi metodami. Stało się dla nas jasnym, że 
będzie miało ono formę zdalną, poprzez elektroniczną dystrybucję przygotowanych przez nauczycieli 
materiałów. 

Aby to umożliwić, Zarząd wynegocjował ze szkołą St. Benedict’s możliwość pobrania w dniu 21 marca ze 
szkolnej biblioteki wszelkich materiałów koniecznych do nauczania, tak aby każdy nauczyciel posiadał ich 
pełen zestaw w domu. 

W celu dalszego planowania działań zwołane zostało w trybie pilnym w dniu 25 marca nadzwyczajne 
zebranie Zarządu. W jego trakcie: 

• Określiliśmy metody prowadzenia nauczania on-line: najpierw poprzez elektroniczne materiały 
publikowane na stronie internetowej, a w drugiej fazie poprzez lekcje wideo. 

• Postawiliśmy za cel, aby każda klasa otrzymała od nauczyciela pełnowartościowe materiały do 
studiowania w domu. 

• Uzgodniliśmy z Dyrekcją pełen cykl nauczania, od stworzenia przez nauczyciela materiałów do 
oddania przez ucznia zrobionej pracy domowej. 

• Ustaliliśmy sposoby monitorowania jakości procesu dydaktycznego.  



 

Nauczanie za pomocą elektronicznych materiałów 

W ramach tej formy nauczania, nauczyciele odpowiedzialni byli za przygotowanie materiałów i wysłanie ich 
do Dyrektora, który weryfikował poziom i jakość, a następnie przekazał je osobom z Zarządu, które 
publikowały je na stronie internetowej, tak aby były gotowe dla uczniów na piątkowy wieczór. Cykl ten był 
powtarzany co tydzień. 

Na tym etapie Zarząd zajmował się również: 

• Rozwiązywaniem powstałych problemów technicznych. 

• Pozyskiwaniem opinii rodziców na temat efektywności metody i rekomendowaniem poprawek. 

• We współpracy z Dyrekcją, monitorowaniem jakości i efektywności metody. 

Musieliśmy też reagować na niespodziewane trudności, jak choćby rozpoznanie czy publikując materiały na 
stronie internetowej nie naruszamy tym samym praw autorskich innych osób. 

„Zoom Klasa” czyli lekcje zdalne 

Prowadząc lekcje poprzez elektroniczną dystrybucję materiałów mieliśmy cały czas świadomość, że musimy 
jak najszybciej przejść do prowadzenia lekcji na żywo z udziałem nauczyciela. W tym celu zrobiliśmy 
rozeznanie dostępnych platform i po testach wybraliśmy platformę Zoom jako najłatwiejszą w obsłudze dla 
nauczycieli i dla uczniów. 

Wdrażając tę metodę, członkowie Zarządu: 

• Przygotowali dla nauczycieli i rodziców materiały szkoleniowe ułatwiające używanie Zoom. 

• Przeprowadzili szereg szkoleń dla nauczycieli z używania Zoom, inicjując i biorąc udział w sesjach 
demonstracyjnych. 

• Udzielali bezpośredniego wsparcia tym nauczycielom, którzy nie czuli się pewnie w używaniu tej 
technologii do prowadzenia lekcji. 

• Zapewniali dodatkowy sprzęt komputerowy tym, którzy go nie posiadali. 

• Monitorowali wykonywanie ustalonych procedur nauczania zdalnego i zgłaszali Dyrekcji 
zidentyfikowane niedociągnięcia. 

Celem Zarządu było, aby jak najwięcej klas miało lekcje w trybie zdalnym. Takie sygnały odbieraliśmy od 
Państwa i taka była też opinia nas jako rodziców. 

W dniu 15 maja odbyły się pierwsze pilotowe zajęcia lekcyjne na Zoom, poprowadzone przez pięciu 
wybranych nauczycieli. Na podstawie ich doświadczeń w kolejnych tygodniach dalsze klasy rozpoczynały 
lekcje zdalne. 

Wprowadzenie nauczania zdalnego okazało się trudniejsze niż przypuszczaliśmy. Nie tylko od strony 
technicznej, ale również od strony psychologicznej i czysto ludzkiej. Nawet doświadczeni nauczyciele mieli 
czasem wątpliwości co do stosowanej w nowych warunkach metodologii nauczania. Nowością był też fakt, 
że rodzice obecni byli przy lekcjach Zoom i tym samym stali się obserwatorami pracy nauczyciela. Była to 
znacząca bariera psychologiczna, przekroczenie której wymagało wiele wysiłku. 

Innym wyzwaniem było zapewnienie odpowiedniego sprzętu. Nie wszyscy nauczyciele posiadali stosowne 
komputery i musieliśmy sięgnąć do najgłębszych szkolnych rezerw, reperując posiadane laptopy i 
dostarczając je do domów nauczycieli. 

Ostatecznie do końca roku szkolnego we wszystkich klasach przeprowadzone zostały lekcje na platformie 
Zoom. 

Próba otwarcia szkoły w czerwcu 

W czerwcu 2020r. mieliśmy nadzieję, że wraz zakończeniem pierwszego „lockdown” uda nam się powrócić 
do nauczania stacjonarnego. Niestety okazało się to niemożliwe. Na nasze zapytanie szkoła St. Benedict’s 
odpisała, że w świetle zaleceń rządowych w ich ocenie nasz powrót do szkoły nie byłby bezpieczny bez 



 

zrobienia pracochłonnych przygotowań. Wiedząc, że jakiekolwiek szanse na powrót do szkoły miałyby tylko 
najmłodsze klasy, zdecydowaliśmy, że cała szkoła pozostanie przy nauczaniu zdalnym, a nasz wysiłek 
skierowany zostanie na przygotowanie powrotu we wrześniu. 

Przygotowanie powrotu do nauczania stacjonarnego we wrześniu 

Naszym nadrzędnym celem był powrót we wrześniu do nauczania stacjonarnego. W połowie czerwca 
wystosowaliśmy do szkoły St. Benedict’s zapytanie o warunki, spełnienie których gwarantowałoby otwarcie 
szkoły we wrześniu. W odpowiedzi otrzymaliśmy pięć dokumentów nakreślających Risk Assessment, 
procedury postępowania przy prowadzeniu szkoły i polisy co do postępowania w nagłych przypadkach. 
Dokumenty te określały warunki jakie Benedyktyni sami musieli spełnić. I tego samego żądali od nas. 

Łatwo zdać sobie sprawę z różnicy w zasobach ludzkich i doświadczeniu pomiędzy naszą szkołą i 
Benedyktynami. Wykonanie przez nas tej pracy wydawało się niemożliwe. A jednak Zarząd podjął to 
zadanie. W ramach jego zrealizowania: 

• Przeprowadziliśmy analizę ryzyka infekcji wirusem covid-19 w odniesieniu do funkcjonowania szkoły 
i zdecydowaliśmy o krokach prowadzących do jego usunięcia. 

• Opracowaliśmy polisy dotyczące bezpiecznego funkcjonowania szkoły oraz wynikające z nich 
procedury operacyjne. 

• Opracowaliśmy plany działania dla grona, uczniów i rodziców. 

• Zakupiliśmy środki ochrony osobistej takie jak maski, przyłbice, dezynfektanty. 

• Zapoznaliśmy z tymi procedurami i przeszkoliliśmy grono pedagogiczne, pracowników i 
wolontariuszy. 

Wszystkie nasze ustalenia i plany zostały udokumentowane i przekazane szkole St. Benedict’s do 
zatwierdzenia. W rezultacie otrzymaliśmy od nich zezwolenie na otwarcie szkoły. 

Chciałbym tutaj podkreślić, że wielu polskim szkołom sobotnim w Wielkiej Brytanii nie udało się przekonać 
swoich gospodarzy o zagwarantowaniu bezpiecznego funkcjonowania i w efekcie nie mogły wrócić do 
nauczania stacjonarnego. Fakt, że nasza to zrobiła jest ogromną zasługą Zarządu, Dyrekcji, Grona 
Pedagogicznego i Wolontariuszy Szkoły. 

Otwarcie Szkoły we wrześniu 

Otwarcie szkoły we wrześniu charakteryzowało się wieloma zmianami organizacyjnymi. Niektóre z nich to: 

• Uczniowie zostali podzieleni na tzw. bańki wg wieku. 

• Przychodzenie i opuszczanie szkoły przez bańki, a także wszelkie przerwy zostały rozłożone w czasie 

• Rodzice nie mieli wstępu na teren szkoły. 

• Nauczyciele przejęli doglądanie dzieci w czasie przerw. 

• Poruszanie po szkole było możliwe jedynie w kierunkach wyznaczonych przez tzw. „one way 
system”. 

• Wprowadziliśmy środki prewencji takie jak mierzenie temperatury wszystkim dorosłym 
przebywającym na terenie szkoły, dostępność środków dezynfekujących na terenie każdej klasy. 

• Zmieniliśmy zasady ewakuacji w przypadku pożaru. 

Ponieważ zmiany w funkcjonowaniu szkoły były drastyczne, nie wszystko działało dobrze od początku. Ale 
ciągła analiza problemów i poszukiwanie rozwiązań sprawiły, że po dwóch pierwszych sobotach szkoła 
zaczęła działać bardzo sprawnie. 

Wszystko to stało się możliwe dzięki ciągłej współpracy Zarządu z Dyrekcją i Nauczycielami. Ogromną 
pomocą była też postawa rodziców i opiekunów, którzy przystosowali się szybko do nowych wymogów. 



 

„Lockdown” w październiku 

W październiku 2020 r. rząd brytyjski wprowadził kolejny „lockdown”, który nie obejmował szkół. Jednak 
stworzył on potencjalnie warunki do zamknięcia naszej szkoły jako organizacji nie będącej częścią 
brytyjskiego systemu szkolnego. Po rozmowach ze szkołą St. Benedict’s i po wykazaniu spełniania 
wszystkich warunków bezpieczeństwa, Szkoła pozostała otwarta. 

 „Lockdown” w styczniu 2021r. i nauczanie przez Zoom 

W styczniu 2021 r. rząd brytyjski wprowadził kolejny „lockdown”, którym objęte zostały również szkoły. Tak 
więc od 9 stycznia aż do chwili obecnej wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie za pomocą platformy 
Zoom. 

Fakt, że 100% klas mogło od razu otrzymywać tę najbardziej efektywną po stacjonarnym formę nauczania 
jest wynikiem przygotowań i wysiłku włożonego we wprowadzenie Zoom pod koniec poprzedniego roku 
szkolnego. Dzięki temu Szkoła będzie też mogła elastycznie reagować na ewentualne przyszłe „lockdowny”. 

Planowanie finansowe w sytuacji pandemii 

Pandemia wirusa covid-19 znacząco wpłynęła na finanse szkoły. Zarząd w swoich działaniach starał się 
wykorzystać wszystkie możliwości do zniwelowania tego wpływu. Oto niektóre czynności jakie podjęliśmy 

Obniżenie opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych 

Z inicjatywy Zarządu, szkoła St. Benedict’s zwolniła nas z opłat czynszu za dwie soboty w semestrze drugim 
oraz cały trzeci semestr roku szkolnego 2019-20. 

Zaoszczędziło to szkole około £17,000. 

Przeniesienie pracowników na „furlough” 

W trakcie „lockdown” dokonaliśmy oceny stanu zatrudnienia w świetle możliwości stworzonych przez rząd 
wprowadzeniem dotacji tzw. „furlough”. Starając się jak najlepiej realizować potrzeby edukacyjne dzieci, 
Zarząd podjął następujące decyzje dotyczące zatrudnienia: 

• Wszyscy wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi i dyrekcja pozostali na pełnym zatrudnieniu. 

• Piętnastu asystentów zostało przeniesionych na „furlough”. 

• Trzech pracowników administracji zostało przeniesionych na „furlough”, a troje pozostało na 
pełnym zatrudnieniu. 

Pozwoliło to zaoszczędzić £6,615. 

Racjonalizacja ilości klas i zmniejszenie zatrudnienia 

We wrześniu stan szkoły zmniejszył się o ok. 19%. Ubytki w ilości dzieci rozłożone były równomiernie na 
większość istniejących klas. Spowodowało to, że wydajność finansowa wielu klas była bardzo niska. Analiza 
tego stanu pozwoliła nam zamknąć pięć klas, nieznacznie tylko podnosząc maksymalną liczbę dzieci w kilku 
innych. 

Pozwoli to zaoszczędzić rocznie około £8,500.00 z tytułu mniejszego zatrudnienia nauczycieli. 

Prognozowanie wysokości czesnego za pierwsze półrocze roku 2020-21 

Planując wysokość czesnego na rok 2020-21 zdawaliśmy sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem będzie 
ilość dzieci, które powrócą do szkoły we wrześniu. Nasze obawy opierały się na dwóch czynnikach: 

• Niezadowoleniu części rodziców z nauczania zdalnego, a nie stacjonarnego. 

• Trudności finansowych w jakich znalazły się niektóre rodziny. 

Naszym celem było, aby jak największa liczba dzieci pozostała w szkole i dalej pobierała naukę. 



 

Pierwszy z tych czynników zaadresowaliśmy poprzez dopełnienie, że szkoła zostanie otwarta we wrześniu. 
Jak to zostało osiągnięte opisałem powyżej. 

Drugi czynnik wymagał podjęcia pewnego ryzyka. Pod koniec roku 2019-20 niektórzy rodzice żądali zwrotu 
czesnego ze względu na nauczanie on-line. Zdawaliśmy sobie sprawę, że niespełnienie tego warunku 
zniechęci niektórych do powrotu do szkoły we wrześniu. Jednakże uważaliśmy, że zwroty czesnego nie 
zagwarantują ich pozostania. Uznaliśmy, że lepiej będzie przeznaczyć zatrzymane środki na utrzymanie 
niższego czesnego w przyszłości. 

Jednocześnie uzyskane w roku 2019-20 oszczędności pozwoliły na zrezygnowanie z planowanej wcześniej 
podwyżki czesnego w wysokości 15%, koniecznej do zbilansowania wydatków związanych ze wzrostem 
kosztów najmu. 

Jako dodatkową zachętę zaoferowaliśmy potrzebującym rozłożenie opłaty za pierwsze półrocze na dwie 
50% raty. 

Te zabiegi spowodowały, że udało nam się znacząco zredukować odejścia dzieci ze szkoły. Zmniejszenie 
ogólnego stanu o 19% jest w naszej opinii stosunkowo małe porównując z sytuacją innych szkół sobotnich o 
podobnym profilu. 

Inne obszary działalności Zarządu 

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą inne obszary działalności Zarządu. 

Odpowiedzi na zapytania pracowników i rodziców 

Prezes i inni członkowie zarządu odpowiadali na szereg zgłoszeń od rodziców, spraw pracowniczych oraz 
pochodzących z zewnątrz. 

Egzaminy GCSE i A Level 

Zarząd aktywnie wspierał grono pedagogiczne przy organizacji egzaminów próbnych, zapewniając 
odpowiednią infrastrukturę i opiekę. 

Poświęciliśmy wiele czasu na przystosowanie 90-ciu tabletów podarowanych nam przez szkołę Mount 
Carmel do użycia przy egzaminach A Level w nowym formacie. Niestety ze względu na późniejsze zniesienie 
tych egzaminów projekt nie doszedł do skutku. 

Jak co roku zajmowaliśmy się też stroną administracyjną i księgową organizacji egzaminów. 

Finansowo-księgowe 

Zarząd nadzorował lub wykonał: 

• Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok 2019-20 

• Prowadzenie bieżącej księgowości i rozliczeń za rok 2020-21 

Zatrudnienie i sprawy kadrowe 

W roku 2020-21 zatrudnione zostały dwie osoby na stanowiska administracyjne, jedenastu asystentów oraz 
jeden nauczyciel. Jednocześnie odeszło pięciu nauczycieli i pracowników. Zarząd zajął się związanymi z tym 
czynnościami kadrowymi. 

Jednocześnie osoby z zarządu zajęły się przeszkoleniem i wprowadzeniem w zagadnienia szkolnej 
księgowości i procedowania płac dwóch nowych pracowników. Zmieniając dotychczasowe praktyki, dążymy 
do tego, aby wszyscy pracownicy mogli wymiennie wykonywać obowiązki w tych dwóch dziedzinach. 



 

Wydzierżawienie obsługi spraw osobowych i BHP 

Rozważyliśmy też wydzierżawienie obsługi spraw osobowych oraz BHP zewnętrznej firmie. W tym celu 
nawiązaliśmy kontakt i przeprowadziliśmy rozmowy z potencjalnym wykonawcą. Jednak uznaliśmy, że koszt 
byłby zbyt wysoki. 

ICT 

Wystąpiliśmy o i otrzymaliśmy darmową edukacyjną licencję na pakiet Office 365, pozwalającą na 
użytkowanie aplikacji MS Office, oraz zbudowanie lepszej infrastruktury informatycznej, lepszych emaili 
oraz możliwości składowania dokumentów w chmurze jako One Drive. 

Otrzymaliśmy też status szkoły przy aplikowaniu o licencję platformy Zoom. Pozwoliło to na prowadzenie 
lekcji bez 40-to minutowego limitu jednej sesji. 

Wprowadziliśmy dla wszystkich nauczycieli indywidualne emaile oparte o szkolną domenę @szkola.org. 
Pozwoli to na oddzielenie spraw prywatnych od służbowych nauczycieli. 

Sprawy dyscyplinarne 

Wspieraliśmy dyrekcję szkoły w bardziej drastycznych przypadkach dyscyplinarnych, np. gdy nasi uczniowie 
uszkodzili rower pracownika szkoły St. Benedict’s. 

Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi 

Zorganizowaliśmy szkolenie w tzw. „Safeguarding” dla wszystkich pracowników i wolontariuszy szkoły. 

Wspieranie dyrekcji i grona 

Ogromna ilość pracy zarządu poświęcona była bezpośredniej pomocy dyrekcji i gronu pedagogicznemu w 
wykonywaniu ich obowiązków służbowych. Wysyłanie emalii do rodziców, drukowanie blankietów 
świadectw czy dyplomów, projekt i produkcja dzienniczka uczniowskiego, przygotowywanie sal na szkolne 
występy, przygotowanie i obsługa sprzętu komputerowego, to tylko nieliczne przykłady tej pomocy, 
zarówno w trakcie sobót jak i poza nimi. 

Rewizja polis szkolnych 

Zarząd rozpoczął rewizję szkolnych polis. Pomagał nam w tym wydatnie jeden z byłych rodziców Pan Gareth 
Hughs, któremu chcę serdecznie za tę pomoc podziękować. 

Działalność na zewnątrz 

Prezes Zarządu został zaproszony do udziału w spotkaniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej prowadzonej przez 
Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, dotyczącym wpływu pandemii wirusa covid-19 na szkolnictwo 
polonijne. 

Wnioski i zalecenia z poprzedniego Walnego Zebrania 

Zgodnie z ustaleniami na poprzednim Walnym Zebraniu, zakończyliśmy wraz z Dyrekcją proces rewizji 
podręczników dla klas 1 – 3. Przeprowadzone testy w klasach 4-tych pokazały małą efektywność całości 
programu p. Małyskiej (Kredka). W rezultacie zrezygnowaliśmy z używania tych drogich podręczników. 

Działalność Koła Rodzicielskiego 

Ze względu na pandemię, działalność Koła Rodzicielskiego została w tym roku mocno ograniczona. Jednak i 
w tym roku koleżanki i koledzy z Koła zadbali o przygotowanie i poprowadzenie szeregu imprez: 

Opłatek w styczniu 2020r., integracyjne spotkanie dla grona, zarządu, koła rodzicielskiego oraz przyjaciół 
szkoły. 



 

Dzień Nauczyciela w 2019 i 2020, w trakcie, którego symbolicznym kwiatkiem i własnej produkcji kartką z 
życzeniami wyraziliśmy naszemu gronu szacunek za ogromną pracę włożoną w nauczanie i wychowywanie 
naszch pociech. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w 2019 dla najmłodszych smakoszy łakoci. 

Wizytę Mikołaja w 2019 i 2020 we wszystkich klasach i rozdanie symbolicznych słodyczy. 

Pamiątkowe zdjęcia klasowe z okazji Bożego Narodzenia w 2020 roku. 

Zadania na rok 2020/21 

W roku 2020/2021 Zarząd szkoły, oprócz swojej zwykłej działalności, skoncentruje się nad następującymi 
zagadnieniami: 

Kontynuowanie rewizji 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 funduszy. 

Organizacja obchodów 70-lecia istnienia Szkoły 

Planujemy przeniesienie obchodów 70-cio lecia istnienia szkoły na początek roku szkolnego 2021-22. 
Planowanie i przygotowywanie obchodów rozpocznie się już w tyk roku. 

Przekształcenie Szkoły w „Incorporated Charitable Organization” (ICO) 

W chwili obecnej nasza Szkoła ma status „Unincorporated Charity”. Chcemy ten status zamienić na 
„Incorporated Charitable Organization” (ICO). 

Podsumowanie 

Mam nadzieję, że moje sprawozdanie pokazało Państwu, że w tym absolutnie bez precedensu roku, tak 
Zarząd jak i Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Wolontariusze stanęli na wysokości zadania i w bezpieczny 
sposób przeprowadził Szkołę przez meandry wywołane pandemią wirusa covid-19. Prywatne życie każdej z 
tych osób zostało głęboko dotknięte nowymi potrzebami i zmianami. A jednak wytrwali przy zadaniu 
jakiego podjęli się prawie półtora roku temu. Jest to najlepsze świadectwo ich ogromnej siły woli. 

Jednak problemy związane z pandemią jeszcze się nie skończyły. Dlatego dzisiaj przedstawimy listę osób 
kandydujących do Zarządu na rok 2020/21. 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. 

Podziękowania 

Na zakończenie chciałbym gorąco podziękować: 

wszystkim Państwu przybyłym na Walne Zebranie za czas jaki 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 i ogromną ilość czasu, aby Szkoła funkcjonowała bez zarzutu. 

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



 

gronu pedagogicznemu za znakomite przystosowanie się zupełnie nowego trybu uczenia dzieci, za 
pokonanie własnych słabości, aby ich uczniowie nie stracili tego cennego czasu. 

a także oraz pracownikom administracji, którzy mimo trudnych warunków i często w innych rolach z 
poświęceniem wypełniali swoje zadania. 

Specjalne podziękowania należą się odchodzącym dzisiaj członkom zarządu za ich ogromne poświęcenie i 
bezinteresowne dawanie innym przy prowadzeniu tej Szkoły: Joanny Rutkowskiej, Pawła Rutkowskiego, 
Adama Kryńskiego i Adama Wójcika. 

Chciałbym podziękować Panu Krzysztofowi de Berg, który zgodził się po raz kolejny poprowadzić Walne 
Zebranie, jak również sekretarzom i asesorom. 

Specjalne podziękowania kieruję do Pana Piotra Kubałko z Komisji Rewizyjnej za kontynuowanie 
nieocenionej pomocy szkole sprawdzając prawidłowość naszych finansów. 

Na koniec kilka szczególnie ciepłych słów chciałbym skierować do Pani Dyrektor Sylwii Spek, która już 
czwarty rok piastuje to stanowisko. Tak jak dla nas wszystkich tak i dla niej ten rok stanowił ogromne 
wyzwanie. Musiała się w bardzo krótkim czasie przekwalifikować i sprostać zupełnie nowym obowiązkom. 
Jednak prowadziła Szkołę z pozycji lidera, motywując i podtrzymując na duchu tych, którzy mieli chwile 
zwątpienia. 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 

Sprawozdanie sporządził Jarosław Skręta, Prezes Zarządu 

Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T.Kościuszki na Ealingu 

 


