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Witam wszystkich serdecznie.
Dla Tych którzy nie wiedzą, chciałabym szybko przypomnieć structurę szkoły i jak ona działa.
Zapisując dziecko do szkoły, zostajemy członkami społeczności szkolnej. Członkowie wybierają
Zarząd i Prezesa spośród członków. Tak przez 65 lat rodzice z zarządu bezpłatnie zarządzają szkołą.
Jest to drugi i ostatni rok mojej kadencji jako Prezes. 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.
Tak jak przedstawiliśmy w ubiegłym roku, rozmowy z Schools Plus na temat czynszu odbywają się w
maju, kiedy to ustalana jest wysokość czynszu na następny rok szkolny. Cieszę się że na rok szkolny
2018 – 19 nie ma ogólnej podwyżki. Musimy tylko płacić za dodaktowe użycie auli, natomiast
mogliśmy wynajmować więcej klas w poprzednio ustalonej cenie.
Zażalenia od szkoły Chiswick High School
Niestety część mojej pracy jest związana z rozpatrywaniem zażaleń na nas od Chiswick High School.
W wielu wypadkach cieszę się, że nie jest to wina dzieci z polskiej szkoły, ale niestety zdaża się że
czasami jest. Prosimy wszystkich rodziców aby przypominali dzieciom, że jesteśmy tu gośćmi i
musimy ściśle szanować klasy itd.
Witryna Internetowa
Witryna internetowa jest aktualizowana prawie co tydzień. Znajdą tam Państwo najnowsze
informacjie dotyczące szkoły jak i różne formularze. Dziękuję tu Panu Michałowi Dobrzyńskiemu,
Pani Edycie McKenzie za ich pracę nad witryną.
Wysyłanie informacji rodzicom
Szkoła informuje rodziców o szkolnych wydarzeniach trzema sposobami: Przez Facebook, na
wytrynie i przez maile wysylane do rodzicow. Dziękuje tu Pani Edycie Mackenzi za aktualizowania
witryny i Facebooka jak i Pani Emilii Piera-Adamczyk i Pani Gosi Kalickiej za pisanie klarownych,
sensownych i regularnych maili.
Status Organizacji Charytatywnej
Wszystkie dokumenty dotyczące zmiany statusu szkoły na organizację charytatywną są w tej chwili w
Charities Commission. Przeszły pierwszy przegląd.
Dotacja
We wrzesniu 2017 Zarząd złożył prośbę o dotację od Stowarzyszenie ‘Wspólnota Polska’.
Otrzymaliśmy pieniądze dla szkoły i jednorazową dotację w kwocie £80 dla nauczycieli, a Zarząd

podjął decyzję o jednorazowej nagrodzie w wysokości £50 dla pracowników szkoły, którzy nie są
nauczycielami przedmiotu ale pracują w klasach.
W roku bierzącym również złożyliśmy podanie do Wspólnoty o dotację i mamy nadzieję, że
pozytywnie uda nam się przejść skomplikowaną procedurę weryfikacyjną. Niewiadomo, czy
otrzymamy jakąkolwiek dotację, skoro ilość pieniędzy przeznaczoną na dotację przez polski rząd
mocno się zmniejszyła.
Podręczniki i ćwiczenia
Po zakończeniu roku szkolnego 2016/17 zmieniliśmy sposób uposażenia uczniów w podręczniki.
Zmiana polegała na tym, że podręczniki nie były już wypożyczane uczniom na czas trwania roku
szkolnego, ale odsprzedawane uczniom na własność. Zmiana ta podyktowana była ograniczonymi
możliwościami uzyskiwania dotacji na zakup nowych podręczników oraz trudnościami związanymi z
przechowywaniem dużej ilości książek w czasie wakacji.
Podręczniki często ulegały zniszczeniu i wymiana ich nadwyrężała budżet szkoły; zmiana pozwalała
więc zmniejszyć obciążenie finansowe szkoły.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko w tym procesie zaprowadzenia zmiany wyszło nam
zgodnie z zamierzeniami, np: powstały nieporozumienia co do poszczególnych publikacji i różniących
się treści podręczników, lub tytułów, w zależności od daty wydania. Doświadczenie to nauczyło nas
jednak paru lekcji i pozwoliło na utworzenie nowego systemu zakupu podręczników i wyposażania w
nie naszych uczniów. Dziękuję w imieniu Zarządu za Wasze wsparcie i cierpliwość podczas wdrażania
tej wa żnej zmiany
Imprezy szkolne
Szkoła nasza urozmaica rok szkolny dla uczniów różnymi imprezami. Zarząd pomógł przy Pasowaniu
na Pierwszaka, Zaduszkach na cmentarzu Gunnersbury, balu maskowym, konkursie talentów jak i
wszystkich akademiach. Pomaga także w kościele Św Andrzeja Boboli, kiedy uczniowie reprezentują
naszą szkołę podczas Mszy Świętej w trzecią niedziele miesiąca.
Zarząd także zorganizował Św Mikołaja, dzień piżamy, Festyn Parafialny (Street Party) i grill na
zakokończenie roku szkolnego. Te imprezy nie tylko wzmacniają naszą wspólnotę ale także
wspierają naszą szkołę finansowo.
Prace zarobkowe
Każdego tygodnia Zarząd prowadzi Rejówkę i sklepik, zarobek z których wzmacnia finanse szkoły.
Dziękuję Pani Agnieszce Stefaniuk, Pani Renacie Bazeli i całemu Komitetowi za ich ciężką pracę.
Pracownicy szkoły
Wszystkie osoby zatrudnione przez szkołę są sprawdzane pod względem karalności. Sprawdzian jest
robiony co trzy lata. Dwanaście sprawdzianów było zrobione w roku szkolnym 2017 – 18. Dziękuje
Pani Asi Dancewicz która się tym teraz zajmuje.
Legitymacje
Komitet podjął się wystąpinenia do polskiego konsulatu o przyznanie legitymacji dla uczniów szkoły.
Niestety nie było to łatwe i trwało bardzo długo. Proces składania aplikacji ogólnej był bardziej
skomplikowany, niż indywidualnie. Zarząd doszedł do wniosku, że nie był to efektywnie
wykorzystany czas. W tym roku zapraszamy do sciągania formularza z witryny, który chętnie
podpiszemy i podstemplujemy. Dziękujemy Pani Bożenie Dybowskiej za zarejestrowania szkoły w
czterach bazach danych wymaganych przez różne organizacje nadzorujące edukacją Polaków za
granicą, i Pani Emilii Piera-Adamczyk za jej trud w złożenieu podania o legitymacje.

GDPR
Zarząd zaczął zmieniać procedury szkoły aby podlegać pod nowe europejskie prawo w sprawach
Data Protection (RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). To będzie kontynuowane
w ciągu tego roku szkolnego.
Podziękowania
Chcę podziękować Pani Dyrektor Bożenie Dybowskiej za wspaniałą współpracę i ogromny zapał i
poświecenie. Na Jej rękach także składam podziękowanie wszystkim nauczycielom i asystentom,
którzy co tydzień uczą nasze dzieci piękna języka polskiego, historii, geografii i kultury naszej
ojczyzny.
Tu trzeba podkreślić, że poprzez ogromne starania P. Bożeny nasza szkoła ma pełną kadrę
nauczycielską i pomocników klasowych. Większość nauczycieli jest wykształconych do wysokiego
poziomu, z ukończonymi studiami polonistyki. Warto to powiedzieć, skoro są szkoły gdzie nie ma
wystarczającej liczby nauczycieli, szczególnie do starszych klas.
Dziękuję Zarządowi za ich nieustanną pracę w różnych dziedzinach i przyczynianiu się do jak
najlepszej działalności szkoły. Warto to wsponieć, że to jest praca całego Zarządu. Bez nich ta szkoła
by nie funkcjonowała!
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

