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Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Wszystkich Rodziców 
Zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów uczniów naszej Szkoły na Walne Zebranie, które w tym 

roku odbędzie się w systemie zdalnym (online) w sobotę, 27 lutego 2021r. o godz. 9:15. 

W tym roku Walne Zebranie przeprowadzone zostanie zdalnie za pomocą komunikatora do wideo 
konferencji. Przed zebraniem roześlemy emaile z linkiem i z zaproszeniem do wzięcia udziału online. 
Otrzymają też Państwo instrukcje dotyczące obsługi komunikatora oraz procedowania AGM w systemie 
zdalnym. 

Zebranie to będzie okazją do podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat 
funkcjonowania szkoły oraz omówienia planów przyszłościowych. W Zebraniu mogą wziąć udział 
wszyscy Rodzice i Opiekunowie posiadający obecnie dzieci w naszej szkole. Serdecznie 
zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci, które rozpoczęły naukę w tym roku. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Powitanie zebranych.  

2. Wybór przewodniczącego, asesorów i sekretarza.  

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Zebrania Wszystkich Rodziców z dn. 23.11.2019r.  

5. Złożenie sprawozdań przez Dyrektora, Prezesa i Skarbnika. 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.  

7. Przyznanie absolutorium ustępującemu prezesowi oraz powiernikom (Trustees). 

8. Wybór prezesa na lata 2020/22. 

9. Wybór powierników (Trustees) na rok 2020/21. 

10. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2020/21. 

11. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2020/21. 

12. Przyjmowanie zgłoszeń do Koła Rodzicielskiego. 

13. Wolne wnioski.  

Kopia tego zawiadomienia oraz kopie sprawozdań z Walnego Zebrania z roku 2019 dostępne będą na 

szkolnej stronie internetowej www.szkola.org pod linkiem Walne Zebranie, oraz w sekretariacie szkoły. 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur na stanowiska prezesa oraz członków zarządu. 
Można je wysyłać najpóźniej do dnia 19 lutego 2021 r. na adres szkola@szkola.org. 

Prosimy o przesłanie pytań i wniosków na Walne Zebranie przed zebraniem na adres prezes@szkola.org 

 
W imieniu powierników Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych  

im. Tadeusza Kościuszki na Ealingu. 

 
Ewa Cross, Sekretarz 
5.02.2021 

Kopia tego zawiadomienia zostanie rozesłana emailem do wszystkich Rodziców i Opiekunów 
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