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Sprawozdanie Prezesa Zarządu Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja w Londynie za
rok szkolny 2016/2017
Witam wszystkich serdecznie. Dziękuje za tak liczne przybycie na roczne Walne zebranie szkoły
(AGM).
Dla Tych którzy nie wiedzą, chciałabym szybko wytłumaczyć structure szkoły i jak ona działa.
Zapisując dziecko do szkoły, zostajemy członkami szkoły. Członkowie wybierają Zarząd i Prezesa
spośród członków. Tak przez ponad 60 lat rodzice z zarządu bezpłatnie zarządzają szkołą. W
zeszłym roku Państwo wybrali mnie na stanowisko Prezesa. Usiłowałam pełnić tę funkcję jak
najlepiej mogłam. Proszę wybaczyć jakiekolwiek niedociągnięcia czy nieporozumienia.
Zarząd troszczy się o wszystkie sprawy szkoły współpracując z Dyrektorem szkoły, który czuwa
nad dydaktyką. Miniony rok nie był wyjątkowy jeżeli chodzi o troskę o prawidłowe funkcjonowanie
szkoły.
Kontrakt ze Schools Plus
Chiswick High School zatrudniła pośrednika ‘Schools Plus’ do pośrednictwa w sprawach
związanych z wynajmem szkoły. Początki były trudne, ponieważ pracownicy Schools Plus uczyli
się na nas, skoro nie przekazano im żadnych informacji od Chiswick High School. .
Jeżeli chodzi o czynsz, udało się nam działać bez podwyżki do końca roku szkolnego 2016 – 17,
także udało się ustalić kontrakt na pięć lat z jednym rokiem okresu wypowiedzienia. Uzyskaliśmy
zgodę aby negocjować koszt wynajmu szkoły na każdy rok szkolny w maju poprzedniego roku.
Mimo, że była podwyżka w czynszu na rok 2017 – 18, była ona mniejsza, niż przypuszczaliśmy.
Nowa Witryna Internetowa
Mam nadzieje, że państwo zapoznaliście się z nową witryną. Jest zbudowana w takim systemie,
który pozwala nam samym zmieniać, dodawać i odrzucać nieaktualne informacje . To nam bardzo
pomoże aktualizować witrynę na bierząco. Dziekuje tu Panu Michałowi Dobrzyńskiemu, Pani Gosi
Kut i Pani Edycie McKenzie za ich pracę nad witryną.
Status Organizacji Charytatywnej
Od czasu kiedy szkoła oryginalnie poruszyła tą sprawę, prawo angielskie zostało zmienione i
wzmocnione. Spowodowało to, że trzeba było przejść przez nowe punkty Statutu i dopasować je do
działania naszej szkoły. Nowy Statut jest teraz sprawdzany przez prawnika i będzie póżniej
przekazany do Charities Commission.
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Dotacja
We wrzesniu 2016 Zarząd złożył prośbę o dotację od Stowarzyszenie ‘Wspólnota
Polska’.Otrzymaliśmy pieniądze dla szkoły i jednorazową dotację w kwocie £120 dla nauczycieli, a
Zarzad podjął decyzje o jednorazowej nagrodzie w wysokosci £50 dla pracownikow szkoły, którzy
nie są nauczycielami przedmiotu ale pracują w klasach.
W roku bierzacym rowniez złozylismy podanie do Wspolnoty o dotację i mamy nadzieję że
pozytywnie uda nam się przejść skomplikowaną procedurę weryfikacyjną. Niewiadomo, czy
otrzymamay jakąkolwiek dotację, skoro ilość pieniędzy przeznaczoną na dotację przez polski rząd
mocno się zmniejszyła.
Zapisy i Wypisy
Przez ostatni rok, 30 dzieci zostało wypisane ze szkoły i 70 zapisane. Dziękuję Pani Agacie Kusiak,
która nad tym czuwa.
Imprezy szkolne
Szkoła nasza urozmaica rok szkolny dla uczniów róznymi imprezami. Zarząd pomógł przy
Festiwalu Poezji, Pasowaniu na Pierwszaka, zaduszki na cmentarzu Gunnersbury, balu maskowym,
konkursie talentów.
Zarząd także zorganizował Św Mikołaja, dzień piżamy, Parafialny Festiwal (Street Party) i grill na
zakokończenie roku. Pieniądze zebrane pozwalają na kupno książek, filmów i innego sprzętu dla
nauczycieli i uczniów. Dopisując się do nowych praw charytatywnych organizacji, szkoła także
musi zwiękrzyć ilość pieniędzy którą ma na koncie aby mogła dalej istnieć w razie awarii
financowej.
Prace zarobkowe
Każdego tygodnia Zarząd prowadzi Rejówkę i sklepik, zarobek z których wzmacnia finanse szkoły.
Dziękuję Pani Agnieszce Stefaniuk, Pani Sylwii Korniak, Pani Renacie Bazeli i całemu komitetowi
za ich ciężką pracę.
Chcę podziękować Pani Dyrektor Bożenie Dybowskiej za wspaniałą współpracę i ogromny zapał i
poświecenie. Na jej rękach także składam podziękowanie wszystkim nauczycielom, którzy co
tydzień uczą nasze dzieci piękna języka polskiego, historii, geografii i kultury naszej ojczyzny.
Dziękuję Zarządowi za ich nieustanną pracę w różnych dziedzinach i przyczynianiu się do jak
najlepszej działąlności szkoły.
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Dziękuje Wam rodzicom i opiekunom, że przyprowadzacie Wasze dzieci do szkoły i troszczycie się
o ich wiedzę o swojej Ojczyżnie.
Dziękuje za uwagę
Kinga Kosterska
Prezes
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