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Lista kandydatów na członków Zarządu (Powierników) w roku 2020/21 
Członek Zarządu (Powiernik) jest odpowiedzialny za kierowanie Szkołą, która jest organizacją charytatywną. Swoją pracę na 

rzecz szkoły wykonuje całkowicie społecznie. 
 

 

KANDYDAT NA PREZESA ZARZĄDU 
 

 
Dwoje dzieci w szkole 4c i II B. 

Kandyduje na stanowisko prezesa Zarządu na lata2020-22. W 
ostatnich kilku latach pełniłam rolę powiernika w naszej 
placówce. Od 2006 roku pełniłam funkcje kierownicze w różnych 
organizacjach na terenie UK. Przez wiele lat byłam aktywnym 
członkiem PTA w jednej ze szkół podstawowych na Ealingu. Byłam 
jedną z inicjatorek i organizatorek wydarzenia jakim była Polska 
Noc, która zakończyła się ogromnym sukcesem przynosząc profit 
dla szkoły i jednocząc szkolną społeczność i promując polską 
kulturę i tradycje. Od roku 2017 objęłam stanowisko kierownika w 
angielskiej szkole podstawowej, w której zdobyłam doświadczenia 
potrzebne do prowadzenia złożonej organizacji jaką jest szkoła. 
Między innymi doświadczenie w zarzadzaniu zespołem, w 
zarzadzaniu finansami, prowadzeniu działalności szkoły podczas 
współpracy z zewnętrznymi instytucjami oraz w koordynowaniu 
szkolnych wydarzeń. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w 
dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa w pracy oraz oceny ryzyka 
jestem odpowiedzialna za współpracę z St. Benedict’s i za 
koordynacje bezpiecznego działania naszej szkoły w czasie 
pandemii covid-19. Chciałbym na stanowisku prezesa 

kontynuować rozpoczętą kilka lat temu pomoc szkole, służącą jej 

rozwojowi i wypełnianiu misji szerzenia polskiego języka i kultury 
wśród polskiej społeczności 
 

KANDYDYCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PONOWNY WYBÓR 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa 4. 

Jestem powiernikem od 2019r. i chciałabym kontynuować przez 
kolejną kadencję. 

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 1 gim, AL1. 

Jestem powiernikiem od 2014r. i od czterech lat pełnię funkcję 
administratora bazy danych. Jestem również członkiem komisji 
rekrutacyjnej oraz nadzoruję DBS. Ukończyłam Szkołę Biznesu i 
zdobytą tam wiedzę i doświadczenie chciałabym wykorzystać 
dla dalszego rozwoju naszej szkoły.  

 

 
Jedno dziecko w szkole. 
Posiadam 3 letnie doświadczenie jako powiernik szkoły. 
Jestem odpowiedzialna za administrację egzaminów, 
pomagam przy organizacji dyżurów, w punkcie 
informacyjnym i także przy zapisach do szkoły. 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa III gim. 
Jestem powiernikiem od 2013 roku. Aktywnie uczestniczę w 
życiu szkoły służąc pomocą w sprawach związanych z 
księgowością oraz dotacjami z ORPEG. Jestem członkiem 
Komitetu Finansowego. 

 

 
Troje dzieci w szkole, klasy I i 5 (bliźniaki). 

Jestem absolwentką naszej szkoły oraz powiernikiem od 2019 
roku i jestem aktywnym członkiem w obecnym komitecie i 
pomagałam w prowadzeniu szkoły podczas obecnej pandemii. 
Jestem Polką z drugiego pokolenia i jestem dumna, że teraz 
także moje dzieci mają możliwość uczyć się w tej samej 
polskiej szkole. 
Byłam też w zarządzie w Polish Medical Association przez wiele 
lat. Jest dla mnie prawdziwą przyjemnością pracować z takim 
oddanym zespołem ludzi i chciałabym pomagać w dalszym 
prowadzeniu szkoły.  

 

NOWI KANDYDACI NA POWIERNKÓW 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa 0 
Chciałabym zostać powiernikiem, ponieważ wierzę, że mam 
doświadczenie i umiejętności, które byłyby przydatne w 
codziennym funkcjonowaniu szkoły, oraz ustalaniu strategii, i 
planowaniu projektów. Moje profesjonalne kwalifikacje 
obejmują 15 lat doświadczenia w marketingu, zarzadzaniu 
projektami (marketing/informatyka) i zespołami, 
budżetowaniu, oraz ogólna wiedza w zakresie finansów, 
zarządzania kadrami, relacjach publicznych, i zbieraniu 
funduszy. 

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasa II gim. 
Polska szkoła dała mi wiele, gdy byłam jej uczennicą - wiedzę 
o Polsce, jej historii, geografii i religii. Wiem jak ta placówka 
była prowadzona, a pracując aktualnie w kole rodzicielskim 
mam okazję obserwować, jak jest zarządzana teraz. Mam 
spore doświadczenie edukacji, jestem „Senior Teacher 
Humanities” w angielskiej szkole, zajmuję się młodzieżą od lat 
11 do 18 roku życia. Uczę już 26 lat, biorę udział w rożnych 
projektach dotyczących szkół i młodzieży. Pracuję 
charytatywnie dla szkół, jestem Governor w szkole ‘Cardinal 
Wiseman’ na Greenford. 

 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasa II gim. 

Polska szkoła w Sheffield, gdzie byłem uczniem, dala mi wiele 
wiedzy o Polsce, jej historii, geografii i religii. Chciałbym 
wspierać edukację w naszej szkole i pomagać w różnych 
inicjatywach. Pracuje 30 lat w „Telecommunications”, jestem 
„Senior Engineer, Field Service” w firmie Vodafone, obsługuję 
sieci oraz sieci Komórkowe. Pracuję aktualnie w Kole 
Rodzicielskim, wspieram sieci informatyczne, pracuję też przy 
bramkach, więc mam okazję obserwować jak szkoła jest 
zarządzana teraz. 

 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa III gim. 
Razem z Jarkiem Skręta wprowadziłem system „Puchatek” do 
Szkoły na Chiswick, poprawiałem i rozszerzałem funkcje i 
raporty systemu. Uporządkowałem dane rodziców i uczniów 
w Puchatku i szczególnie adresy. Po przeniesieniu naszych 
dzieci do szkoły na Ealingu chciałbym dalej pomagać w 
prowadzeniu szkoły. 
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Ze szkoła jestem zwiazana od wielu lat, 
powiernikiem od 2013r. Zajmuję się organizacja 
dyżurów oraz Health and Safety. 
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