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SPRAWOZDANIE
Z Walnego Zebrania Szkoly Przedmiotów Ojczystych
im. Mikołaja Reja
12 listopada 2016.
Obecni ,którzy podpisali się na liście:
Allain Marta, Augustyniak Barbara, Banasiak Bożena, Bazela Renata, Berlowska Agata, Biedrawa
Małgorzata, Czarnecka Elżbieta, Czekirda Magdalena, Dancewicz Joanna, Dobrzyńska Sylwia,
Gasiorowska Dorota, Górska- Kapłon Wioletta, Grabkowska Katarzyna, Hupka Marta, Ignas
Bernadetta, Judycka Sylwia, Kosterska Kinga, Korniak Sylwia, Krupa Stanisława, Krzyżanek
Agnieszka, Last Monika, Łepko Beata, Lichtarowicz- Piesakowska Anna, Liszkiewicz Justyna,
Ludwig małgorzata, Majewska- Likos Agnieszka, Matejek Magdalena, Mos Robert, Napiorkowska
Małgorzata, Nowak Agnieszka, Oredowicz Magdalena, Paczes Aneta, Pasek- Loughran Dorota,
Patrek Magdalena, Pietrzyk- Simone Anna, Pogroszewska Patrycja, Rabicka Monika, Rakoczy
Agnieszka, Redestowicz Barbara, Ryszka Ewa, Sadurek Wioletta, Samsonowicz Agnieszka,
Skałeckaa Emma, Skarzynska Małgorzata, Stępień Joanna, Szewczyk Justyna, Szyszko Teresa,
Tomasik Bożena, Wilczyńska Katarzyna, Wizowska Barbara, Zawistowska Agnieszka, Zdarowska
Marta, Stasiak-Oleszko Iwona, Podlecki Mirosław, Galicki Rafał, Bartyzel Michał, Bienkowska
Ilona, Błaszczyk Agnieszka, Dendys Magdalena, Dudek Sylwia, Kasjanowicz Ewa, Kasprzyk
Sylwia, Kawecka Agnieszka, Kicka Magdalena, Kroll Barbara, Król Anna, Kusiak Agata,
Łozowska Agnieszka, Mucha Marcin, Murzydło Natalia, Pajecka Małgorzata, Perz Joanna,
Przasnyk Barbara, Radoń Katarzyna, Rzymkowska Marta, Studzinska-Kukla Anna, Szymiczek
Waclaw, Thorz Anna, Wojciechowska Joanna, Wyżlic Sylwia, Zajączkowska Beata, Ziółkowska
Lidia, Zwiefka-Sibley Anna, Błażewicz Marta, Szydłowski Jacek, Stefaniuk Agnieszka
1. Powitanie
 Powitanie wszystkich obecnych przez Agata Kusiak.
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i asesorów
 Wybór przewodniczącego zebrania – Robert Wrona- jednogłośnie
 Wybór sekretarza zebrania – Justyna Szewczyk- jednogłośnie
 Wybór asesorów zebrania- Paweł Wilczyński, Paweł Kapłon – jednogłośnie
3. Przyjęcie w formie głosowania protokołu z poprzedniego walnego zebrania z dnia 28
listopada 2015 roku.
 Przewodniczący: Kto jest
 Za: 84 osoby
 Przeciw: nikt
 Wstrzymał się: 2 osoby
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4. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja za rok
2015/2016 Pani Bożena Dybowska:
I. Organizacja szkoły i program nauczania
W roku sprawozdawczym do naszej szkoły uczęszczało ponad 450 uczniów. (Jest to ilość płynna i
ulega zmianom w ciągu roku.)
Skład grona pedagogicznego był następujący:
 1 dyrektor szkoły
 1 wicedyrektor (w wyniku konkursu została nią p.Edyta Mackenzie i pełni tę funkcję od
listopada 2015)
 25 nauczycieli języka polskiego i nauczania wczesnoszkolnego
 2 nauczycielki historii
 1 nauczyciel religii
 1 nauczycielka muzyki
 1 psycholog
 10 asystentów w najmłodszych klasach
 9 absolwentów naszej szkoły, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję
asystentów w młodszych klasach
W roku szkolnym 2015/16 mielismy 25 klas- od przedszkola do klasy maturalnej A2. (Od września
2016 są 24 klasy, bo mamy 1 przedszkole.)
Za spójność nauczania w klasach równoległych odpowiedzialni byli koordynatorzy.
 klasy przedszkolne (nursery)- dzieci, które ukończyły 3 lata (koordynator p.Anna Bober)
 klasy zerowe (Reception) – koordynator p.Małgorzata Gubańska
 klasy pierwsze (koordynator p.Maria Klamut)
 klasy drugie (koordynator p.Dominika Kępa/ obecnie p.A.Marczuk))
 klasy trzecie (koordynator p.Karolina Mosiądz)
 klasy czwarte (koordynator p.Renata Twardowska/obecnie p.Dyrda)
 klasy piąte (koordynator p.Zofia Kozicka-Plant)
 klasy szóste (p.R.Sejnowicz)
 4 klasy gimnazjalne I, II, III i IV (GCSE. p.Aleksandra Pawłowska/ p.P. Maliński))
 Klasa AS (Agnieszka Borgul)
 Klasa A2 (Anna Łojewska)
W ubiegłym roku szkolnym odeszły ze szkoły nastepujące nauczycielki: Aleksandra Pawłowska,
Patrycja Szurmiej, Renata Twardowska, Izabela Gazda. Zostały natomiast zatrudnione: Alina
Drozd, Magdalena Grochala, Anna Dyrda i Patryk Maliński.
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2.Program nauczania
W Szkole Przedmiotów Ojczystych im.M Reja uczymy języka polskiego, historii i geografii Polski
oraz muzyki i religii (nauczanie historii i geografii od klasy 4 podstawowej ).
Program nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej
Polsce oparty jest na „Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”
opracowanej przez ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz nauczycieli
pracujących w szkołach polskich na obczyźnie (Warszawa 2010).
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem programu i podręczników dostosowanych do
odpowiedniego wieku dzieci. Wszystkie klasy korzystają z kompletu podręczników (czytanka i
ćwiczenia) opracowanych z myślą o dzieciach uczących się języka polskiego poza granicami kraju.
W klasie IV gimnazjalnej program nauczania koncentruje się na wymaganiach stawianych przez
AQA GCSE w języku polskim. Zajęcia przygotowują uczniów do egzaminu w zakresie 4
podstawowych kompetencji językowych: mówienia słuchania, czytania i pisania.
GCSE 2016- 2 uczniów otrzymało ocenę B, pozostali uczniowie uzyskali ocenę A⃰ lub A.
Egzamin GCSE jest pierwszym egzaminem państwowym , który nasi uczniowie zdają rok lub dwa
lata wcześniej w stosunku do egzaminów GCSE w szkołach angielskich.
W klasach licealnych uczniowie są przygotowywani do egzaminow AS i A2. Program nauczania
jest ułożony według wymogów tych egzaminów sprecyzowanych przez Państwową Komisję
Egzaminacyjną AQA.
Wyniki egzaminów AS i A2 były znakomite.
Rezultaty:
AS- 7 A
A2- zdawało 10 osób – 1 B, reszta A i A*
Język polski jest zaliczany do grupy nowożytnych języków europejskich i egzamin A2 z jezyka
polskiego jest rozpoznawany przez angielskie uniwersytety. Stanowi więc ważny atut przy
aplikowaniu na wyższe uczelnie.
Spotkania informacyjne dla Rodziców We wrześniu odbyły się spotkania informacyjne dla
Rodziców w poszczególnych klasach, w czasie których Rodzice mogli zapoznać się z programem
nauczania, kompetencjami językowymi, które uczniowie będą doskonalić, wymaganiami
nauczycielek i organizacją dnia.
W lutym odbyły się wywiadówki wszystkich klas.
Szkolenie nauczycieli Wszystkie osoby pracujące na stanowiskach nauczycielskich mają wyższe
wyksztalcenie i , w wielu przypadkach, również wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.
Dbamy o to, by nauczyciele ciągle doskonalili się zawodowo.


We wrześniu 2015 zorganizowaliśmy warsztaty metodyczne dla całego grona
pedagogicznego naszej szkoły, które poprawadziły p.M.Małyska i p.M.Czubaszek
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W październiku 2015 - 4 nauczycielki uczestniczyły w spotkaniu z p.M.Pawlusiewicz, autorką
podręczników, z których korzystamy.
W grudniu 3 nauczycielki uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez p.Małyskę w
Polskiej Szkole im.R.Kaczorowskiego
W kwietniu odbyło się szkolenie Child Protection (dla pracowników szkoły i członków
Zarządu) oraz warsztaty dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na lekcjach.
W czerwcu 3 osoby wzięły udział w sympozjum organizowanym przez Zakład Dydaktyki
Polonijnej PUNO na temat Podręczników w polskich szkołach sobotnich.
We wrześniu br odbyło się szkolenie wewnętrzne na temat planowania lekcji i różnicowania
poziomu zadań w zależności od potrzeb uczniów

Imprezy i uroczystości
Poprzez organizację i udział w licznych warsztatach, imprezach i uroczystościach szkolnych,
pozaszkolnych i kościelnych staramy się uczyć kultury polskiej i szacunku dla wartości narodowych i
dla siebie nawzajem.
Braliśmy udział w następujących uroczystościach i imprezach szkolnych i poza szkolnych:
 Wszystkich Świętych- tradycyjna wizyta na cmentarzu Gunnersbury,by uczcić pamięć
żołnierzy i patriotów polskich zapalając znicze i kładąc kwiaty na ich grobach.
 Akademii z okazji Swięta Niepodległości
 W obchodach 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w kościele św.A. Boboli i pod Pomnikiem
Katyńskim na cmentarzu Gunnersbury
 W akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
Wycieczki i wyjścia edukacyjne:

 Przedstawienie Sceny Poetyckiej „Pan Tadeusz. Remix”
 Przedstawienie Teatru „Syrena” pt.” Król Macius I”
 Udział uczniów klas gimnazjalnych w prelekcjach na temat Bitwy pod Monte Cassino i
Zbrodni Katyńskiej w POSKu
 Udział uczniów klas GCSE, AS i A2 w konferencji na UCL School of Slavonic and Eastern
European Studies przygotowującej do egzaminów państwowych
 Udział w spotkaniu jasełkowym zorganizowanym przez p.Wróbla (razem z Szkolnym
Punktem Konsultacyjnym im.Lotników Polskich przy ambasadzie) w Jazz Cafe POSK.
Inne





Pasowanie na ucznia klasy 1
Spotkanie ze św.Mikołajem. Dzięki ogromnym staraniom Komitetu Rodzicielskiego jak
zwykle-bo organizujemy ją co rok-była to bardzo udana impreza.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach bożonarodzeniowych i wielkanocnych
(wielkanocne miały dodatkowo formę animacji biblijnej i poprowadził je p. Zbigniew
Barciński z Lublina)
Zabawa karnawałowa
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Street Party (Szkolny Festyn)
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Konkursy:
Szkolny pokaz talentów.
Szkolny konkurs poetycki, którego finał odbył się 30 pażdziernika 2016r. w Ognisku Polskim. Nasza
szkoła była gościem Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Laureaci prezentowali swoje teksty a
p.M.Dobrenko przygotowała znakomity program artystyczny z udziałem uczniów, absolwentów i
nauczycieli. Wyróżnione wiersze zostały wydane w postaci antologii zatytułowanej „Z poezją za pan
brat, czyli upoetycznianie codzienności”.
Akcje charytatywne:
Dzień Piżamy- zbieraliśmy fanty na bazar wielkanocny, z którego zyski zasilają fundusz szkolny.
Spotkania z ciekawymi ludźmi:
Z panem Aleksym Wróblem- poetą, założycielem grupy poetyckiej KAMPE
Z panem Januszem Kohutem -pianistą i kompozytorem
Podziękowania
Chciałabym przede wszystkim z całego serca podziękować wszystkim, dzięki którym Szkoła
Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja sprawnie funkcjonuje i ciągle się rozwija.
Wielkie podziękowania należą się Zarządowi Komitetu Rodzicielskiego na czele z p.prezes Agatą
Kusiak i wice-prezes Joanną Lechocką. Bardzo dobrze zoorganizowana działalność Komitetu
Rodzicielskiego, pomoc w każdą sobotę i nieustająca gotowość do działania są dla mnie
prawdziwym wzorem działaczy charytatywnych.
Podziękowania należą sie p.Jackowi Lechockiemu- naszemu skarbnikowi- który czuwał nad
finansami szkoły (funkcje tę przejeła p.Ilona...., )p. Monice Last, która jest odpowiedzialna za
organizowanie dyżurów Rodziców i p.Asi Vartanian (obecnie, tę funkcje pełni p.Katarzyna .....),
która czuwała nad ich przebiegiem, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.
Paniom, które prowadzą szkolny sklepik i naszą kawiarenkę „Rejówkę”. Mogłabym tak długo
wymieniać.......
Podziękowania należą się wielu osobom, ale szczególnie pragnę podziękować gronu
pedagogicznemu za profesjonalizm, entuzjazm i wiele godzin dodatkowej pracy w celu zapewnienia
nauczania na wysokim poziomie. Dziękuję nauczycielkom, które przygotowały naszą młodzież do
egzaminów państwowych. Ich poświęcenie dało piękne owoce tej ciężkiej pracy. Naszej młodzieży
gratuluję wspaniałych ocen.
Dziękuję ks. Wiesławowi i ks. Markowi za wspieranie naszego rozwoju duchowego i
współorganizację ważnych uroczystości szkolnych i kościelnych (i udostępnianie nam pomieszczeń
przykościelnych na zebrania nauczycieli.)
Dziękuję Rodzicom za współtworzenie naszej szkolnej społeczności. Za przyprowadzanie dzieci do
szkoły w sobotnie ranki, za zainteresowanie ich postępami, za pomoc w odrabianiu prac domowych
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, za pełnienie dyżurówi i pomoc w organizowaniu szkolnych imprez. Składam Wam wyrazy uznania
za Waszą ciężką pracę oraz starania i wysiłek włożony w przekazywanie polskości Waszym dzieciom
i zaangażowanie w sprawy szkoły.
Dziękuję Państwu za uwagę.
12 listopada 2016 r.
Bożena Dybowska (Dyrektor szkoły)
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Koła Rodzicielskiego Szkoły Przedmiotów Ojczystych
im. Mikołaja Reja za rok 2015/2016 Pani Agaty Kusiak:
Szanowni Państwo chciałabym powiedzieć kilka słów odnośnie działalności zarządu, którego
miałam przyjemność być prezesem.
Szkoła od 60 lat prowadzona jest wysiłkiem 20 osób zarządu, który robi to całkowicie bezpłatnie
dla dobra naszych dzieci .
Troszczymy się o wszystkie sprawy szkoły współpracując z Dyrektorem szkoły, który czuwa nad
dydaktyką.
Miniony rok szkolny był pełen ważnych wydarzeń w życiu naszej szkoły
Zarząd zorganizował: Mikołajki, Bal maskowy, akcja pidżamową, Street Party przy kościele A.
Boboli, z którym współpracujemy.
Na zakończenie roku zorganizowaliśmy Piknik Rodziny.
Cały dochód z tych imprez oraz dochód z Kawiarenki i sklepiku zasiliły budżet szkolny.
Dzięki zarobionym pieniądzom oraz dotacji, która otrzymaliśmy ze Wspólnoty Polskiej ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogliśmy zakupić potrzebne książki ,filmy .Nauczyciele
przedmiotów otrzymali od Wspólnoty Polskiej jednorazowa dotacje w kwocie £80, a zarząd podjął
decyzje o jednorazowej nagrodzie w wysokości £50 dla pracowników szkoły, którzy nie są
nauczycielami przedmiotu ale pracują powyżej 5 lat.
W roku bieżącym również złożyliśmy podanie do MSZ o dotacje i mamy nadzieję, ze pozytywnie uda
nam się przejść skomplikowaną procedurę weryfikacyjna.
Cieszy mnie bardzo ze finanse szkoły są dobre ale potrzebujemy mieć zapas pieniężny np .w razie
znacznej podwyżki najmu .
W obecnym roku obsługę naszej szkoły od Chiswick School przejęła organizacja School+ , która
zarządza wynajmem całościowym .
W grudniu dostaniemy nowy kontrakt i nie wiemy jakiej podwyżki opłat za wynajem możemy się
spodziewać.
Dziękuje wszystkim za ostatnie trzy lata mojej prezesury ,starałam się wypełnić swoje obowiązki jak
najlepiej i sumiennie ,udało nam się wprowadzić wiele zmian i cieszę się ze szkoła działa coraz
lepiej.
Wiem ze wiele pracy jeszcze potrzeba aby szkoła działała jeszcze lepiej wiec proszę o wyrozumiałość
do zmian jakie Zarząd wprowadza oraz
zaangażowanie w coraz lepsze funkcjonowanie naszej Szkoły aby nasze dzieci uczyły się języka
polskiego i polskiej kultury .
Na koniec bardzo dziękuje Pani Dyrektor Bożenie Dybowskiej za jej ciężką prace ,ogromny zapal i
poświecenie.
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Dziękuje całemu zarządowi wszystkim, którzy pracowali ze mną przez te trzy lata jesteście Wspaniali
!!
Dziękuje wam Rodzice bo to wy rodzice tworzycie ta szkole .
Dziękuje za uwagę.
6. Sprawozdanie Skarbnika Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja za rok
2015/2016 Pani Ilony Bieńkowskiej:
Szanowni Państwo
Na wstępie chciałam serdecznie Państwa powitać. Nazywam się Ilona Bieńkowska i przejęłam role
skarbnika od Pana Jacka Lechockiego.
Ubiegły rok szkolny udało się zakończyć z niewielka nadwyżka w wysokości £1,235. Opłaty za szkole
w roku 2015/16 były na tym samym poziomie, jak w roku poprzednim, jednakże wzrost liczby dzieci,
które uczęszczały w ubiegłym roku do naszej szkoły pozwoliły na wzrost przychodów z czesnego o
około 4.5%. Również zarząd przyczynił się do wzrostu przychodów z czesnego i dołożył dużo starań,
aby ściągnąć należności od rodziców, którzy mieli zaległości w uiszczaniu opłat za szkole.
Jak Państwo wiedza, w obecnym roku szkolnym 2016/17 niestety zarząd był zmuszony podjąć
decyzje o podniesieniu opłat za szkole. Chciałabym przypomnieć, ze opłaty nie były podnoszone od
roku 2012. Niestety zauważamy tendencje spadkowa w dotacjach przyznawanych przez konsulat.
W zeszłym roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości około £5,000 (dla porównania w roku 2014/15
dotacja była w wysokości prawie £15,000. W tym roku ponownie zgłosiliśmy wniosek i w chwili
obecnej nadal czekamy na decyzje. Pragniemy przypomnieć wszystkim rodzicom, że dotacje nie są
gwarantowane. Budżetując wydatki, nie możemy liczyć, ze środki te Beda przyznane, stad tez
decyzja o podniesieniu czesnego.
Istotne jest również, ze nowy kontraktor „Schools Plus” przejął teraz kontrakt wynajmu szkoły i
musimy się z tym liczyć, ze mogą być podwyżki kosztów wynajmu budynku. Musimy wiec czuwać
nad tym zęby mieliśmy dosyć pieniędzy aby pokryć ewentualna podwyżkę.
Jeszcze raz dziękujemy za punktualne płacenie za szkołę. Przypominam, że zniżka jest przyznawana
w pierwsze trzy soboty każdego z trzech semestrów roku szkolnego. Punktualne płacenie ogranicza
czas ścigania rodziców z długami, i pomaga efektywnie planować finanse szkolne.
W ubiegłym roku osiągnęliśmy wspaniale zyski z imprez szkolnych, takich jak BBQ czy Street Party.
Chcielibyśmy podziękować serdecznie wszystkim rodzicom i dzieciom za wspieranie kawiarni
Ryjówki i imprez, z których zasilają kasę szkolną. Prawie 15% wpływów szkoły było właśnie z
imprez, sklepiku i „Rejówki”, zatem nie sposób nie podkreślić, jak istotne są to zrodzą przychodów.
Szkolą osiągnęła następujące zyski z imprez: Street Party £2241.43, BBQ £1729.57 oraz zysk z
Mikołaja £1066.92.
W ciągu roku 2015/16 zarząd podjął decyzje o przyznaniu nauczycielkom nieznacznych podwyżek.
Dotychczas nie było zróżnicowania miedzy wynagrodzeniami dla nauczycielek oraz dla asystentów.
Od 3-go semestru ubiegłego roku zróżnicowaliśmy te wypłaty. Chciałabym zauważyć, ze przez wiele
lat wynagrodzenia dla nauczycieli pozostawały na tym samym poziomie.
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Większość z Państwa będzie pamiętać, ze od niedawna mamy bardzo efektywnie działający system
administracyjny „Puchatek”. W systemie tym figurują informacje o rodzinach, dzieciach, dyżurach i
obecnościach. Jesteśmy w stanie drukować stan konta każdej rodziny, wraz z potwierdzeniem opłat
za szkole i za ćwiczenia. Będziemy pracować z firma udostepniająca „Puchatka”, aby wprowadzić
funkcję emaliowania wyciągów do wszystkich rodzin.
Zarząd szkoły oraz komisja rewizyjna silnie rekomendują aby przekształcić szkole w organizacje
charytatywna czyli nadać jej status „charity. W związku z tym sprawozdania finansowe szkoły Beda
musiały przechodzić zewnętrzna weryfikacje, co również zostało zarekomendowane przez komisje
rewizyjna. Oczywiście przekształcenie to będzie wiązało się z poniesieniem kosztów prawniczych,
niemniej z racji rozmiaru szkoły oraz wysokości środków Pieniężnach, jakimi szkolą obraca zarząd
wierzy, ze będzie to korzystna zmiana dla wszystkich interesariuszy.
Dziękujemy za dotychczasowe i prosimy o dalsze wsparcie naszej szkoły.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 Powitanie
 Niestety nieobecny pan Julian Puczyniec
 W jego imieniu sprawozdanie przedstawi
 Komisja nie zgłasza uchybień
 Podziękowania dla Skarbnika Ilony Bieńkowskiej oraz Pana Jacka Lechowskiego
 Komisja wnosi o udzielenie audytorium dla szkoły
8. Uchwalenie absolutorium dla szkoły.
 Przewodniczący: Kto jest za udzieleniem absolutorium dla szkoły i zarządu?
 Za: 85
 Przeciw: nikt
 Wstrzymała się: 1 osoba
9. Sprawy bieżące. Przemówienie Kingi Kosterskiej na temat uzyskania przez szkołę
statusu Charity.
Przejście szkoły na organizacjię charytatywną
Szkolą już od dawna zaplanowała zarejestrować się jako organizację charytatywną. Teraz się to
staje konieczne. Komisja rewizyjna już nam przez kilka lat proponuje tą zmianę.
1. Ilość pieniędzy które przechodzą przez nasze książki rachunkowe są za wysokie abyśmy
zostali taką organizacją jak teraz jesteśmy.
2. Ze wzmacnianiem praw brytyjskich, coraz więcej odpowiedzialności spada na członków
organizacji, to znaczy na nas wszystkich nas, rodziców, komitet tylko reprezentuje członków.
W tej chwili, jeżeli ktoś by chciał odzyskać jakieś odszkodowanie, to mógłby ściągnąć
pieniądze od nas wszystkich.
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3. Będąc organizacją charytatywną da nam to możliwość składania próśb o dotacje z
brytyjskich źródeł, tym bardziej, że dotacje z polski się zmniejszyły.
Rejestrowanie szkoły jako organizację charytatywną tworzy strukturę która jest osobną prawną
formą od ich członków.
Już spotkaliśmy się z prawnikiem i zaczęliśmy drogę rejestrowania szkoły jako organizację
charytatywną. Powinno to wszystko przejść w ciągu tego roku szkolnego.


Przewodniczący: Kto za przekształceniem szkoły w formę Charitable Incorporated
Organisations?
 Za: 85
 Przeciw: Nikt
 Wstrzymało się: 1 osoba

10. Wybory Prezesa Zarządu Koła Rodzicielskiego:
 Kandydatura Kinga Kosterska
 Przewodniczący: Czy jakieś inne osoby kandydujące? Brak.
 Przewodniczący: W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto za przyjęciem Pani
Kingi Kosterskiej na Prezesa Koła Rodzicielskiego?
 Za: wszyscy (86 osób)
 Przeciw: nikt
 Wstrzymało się: nikt

11. Przemówienie nowo obranego Prezesa Pani Kingi Kosterskiej:
Szanowni Państwo,
Dziękuje Wam i Komitetowi za zaufanie do mnie w przyjęciu funkcji Prezesa naszej szkoły.
Szczególnie chcę podziękować Agacie za jej wyjątkową trzy letnią kadencję i pani Dyrektor Bożenie
Dybowskiej za nieustanne kierowanie kadrą nauczycielską aby wzmacniała i rozwijała język Polski i
rozszerzała wiedzę o Polsce naszym dzieciom.
Jak Państwo może słyszą, urodziłam się w Anglii, jestem dzieckiem uchodźców II Wojny Światowej.
Sama chodziłam do polskiej szkoły Marii Konopnickiej na Willlesden Green.
Postaram się jak najlepiej wypełniać swoją funkcję aby szkoła nadal się rozwijała i służyła naszym
dzieciom.
12. Wybory członków Zarządu Koła Rodzicielskiego:
 Agata Kusiak: podziękowania dla członków zarządu, którzy odchodzą z koła
rodziców:
 Panu Michałowi Bartyzel
 Panu Dariuszowi Modny
 Pani Marcie Macedo
 Pani Joannie Wojciechowskiej
 Pani Ewie Ryszka
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 Panu Piotrowi Wronie
Agata Kusiak: Czy w Zarządzie Koła Rodziców chcą pozostać:
 Pani Agata Kusiak - Tak
 Pani Małgorzata Kut - Tak
 Pani Justyna Szewczyk - Tak
 Pani Joanna Dancewicz - Tak
 Pani Sylwia Korniak -Tak
 Pani Agnieszka Łozowska -Tak
 Pani Agnieszka Nowak – Tak
 Pani Ilona Bieńkowska – Tak
 Pani Wioletta Gozdek – Tak
 Pani Monika Last – Tak
 Pani Renata Bazela – Tak
 Pani Barbara Grzyb – Tak
 Pan Tadeusz Piesakowski – Tak
Agat Kusiak: Czy, któryś z rodziców jest chętny do wstąpienia do Zarządu Koła
Rodziców?
 Pan Hubert Kicka
 Pani Aneta Paczes
 Pani Anna Studzińska- Kukla
 Pan Robert Kusy
 Pani Sylwia Kasprzyk
 Pan Paweł Kapłon
 Pani Wioletta Górska Kapłon
 Pani Agnieszka Stefaniuk
Przewodniczący: Kto jest za wyborem Koła Rodzicielskiego w powyższym składzie?
 Za: 85 osób
 Przeciw: nikt
 Wstrzymała się: jedna osoba

13. Wybór członków komisji rewizyjnej.
 Przewodniczący: Czy są nowi kandydaci? Brak
 Przewodniczący: Czy obecni członkowie czyli: Julian Puczyniec, Robert Mos,
Joanna Perz, Kieran Loughran chcą kandydować na następny rok? Tak
 Przewodniczący: Przejdźmy do głosowania przyjęcia członków komisji rewizyjnej?
 Za: 85 osób
 Przeciw: nikt
 Wstrzymało się: jedna osoba
14. Wolne wnioski:
 Pani Dominika Kępa, która wiele lat była nauczycielem w szkole, jak i członkiem
Zarządu zgłasza wniosek aby członkowie Komitetu Rodzicielskiego zwolnieni byli
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częściowo z opłat za szkołę. Ci ludzie, poświęcają bardzo dużo własnego czasu.
Proponuję zniżkę 50% dla ścisłego zarządu oraz 20% dla pozostałych członków.
Pani Justyna Szewczyk: Proszę o zabranie głosu w tej sprawie Pani Skarbnik, którą
proszę o odpowiedź na pytanie czy szkołę stać na taki wydatek?
Skarbnik, Pani Ilona Bieńkowska: Szkołę stać. Na dzień dzisiejszy mamy nadwyżki.
Pani Izabella Piesakowska:
 Podziękowania dla komitetu za całą ich pracę. Widać duże postępy. Uważam
jednak, iż finanse naszej szkoły są potencjalnie trudne. Szkoła musi mieć
zabezpieczenie żebyśmy mogli funkcjonować. Proszę o rozważną decyzję.
Przewodniczący: W takim razie przejdźmy do głosowania nad wolnym wnioskiem.
Kto jest
 Za: 48 osób
 Przeciw: 20 osób
 Wstrzymało się: 18 osób

15. Pani Bożena Dybowska dziękuje Pani Agacie Kusiak za trzyletnie Prezesowanie w Kole
Rodziców.
16. Pani Justyna Szewczyk: Poszukujemy informatyka, który mógłby się zając
prowadzeniem, stworzeniem naszej stronny internetowej, która nie jest zachęcająca?
 Zgłosił się Pan Michał Dobrzyński
17. Przewodniczący: Dziękujemy za przybycie. Zapraszamy na godzinę 12:00 na akademię
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
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