Sprawozdanie Prezesa Zarządu Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja w Londynie za
rok szkolny 2018/2019
Szanowni Państwo,
na wstępie pragnę podziękować wszystkim za Wasze wsparcie i wkład w prowadzenie szkoły w
ubiegłym roku szkolnym. Był to bardzo pracowity rok, który przyniósł wiele satysfakcji, ale też
nauczył nas paru ważnych lekcji. Bez Waszego wsparcia dziś nie moglibyśmy cieszyć się z tak wielu
sukcesów. Dziękuję.
Dla tych, którzy dołączyli do naszej szkolnej społeczności w tym roku pragnę przypomnieć zasady
działania szkoły. Zapisując dziecko do szkoły zostajemy członkami społeczności szkolnej. Członkowie
wybierają Zarząd spośród członków. Członkowie Zarządu są wolontariuszami i bezpłatnie wykonują
ogrom pracy na rzecz szkoły. Członkowie Zarządu nie otrzymują zniżek przy opłatach za szkołę w
związku z pracą w Zarządzie.
W ubiegłym roku szkolnym (w styczniu), po długim okresie starań, został nam przyznany statut
organizacji charytatywnej. Powodem starania się o ten statut było sformalizowanie instytucji szkoły
tak, aby odpowiedzialność za jej funkcjonowanie była przypisana Radzie Powierników, jako komórki
organizacyjnej; w przeszłości odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły należała do wszystkich
rodziców i każdy z nas, według prawa, mógł być rozliczony za złe zarządzanie środkami szkoły.
Ponadto, status organizacji charytatywnej pozwala nam na gromadzenie dodatkowych,
nieopodatkowanych, funduszy na prowadzenie szkoły. Rozpoznanie tego typu korzyści, jak np. Gift
Aid, i wdrożenie ich w nasze procedury finansowe będzie jednym z naszych głównych założeń w roku
szkolnym 2019-20.
Kolejną konsekwencją osiągnięcia statutu organizacji charytatywnej było rozdzielenie Zarządu na
dwie komórki: Rady Powierników (odpowiedzialnej za zarządzanie szkołą) i Komitetu Rodzicielskiego
(wspierającego Radę Powierników i Grono Pedagogiczne poprzez pomoc w przygotowaniach imprez
wydarzeń okolicznościowych, akademii, itp.). Struktura Zarządu opisuje dokładnie wszystkie funkcje
składające się na pracę Zarządu.
Obchody 65-lecia
W ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy 65-tą rocznicę istnienia naszej szkoły. Z dumą gościliśmy
wielu znakomitych gości, w tym byłych nauczycieli i członków Zarządu; wice-konsula; przedstawicieli
kultury polonijnej w Wielkiej Brytanii; panią burmistrz Hounslow; przedstawicieli innych szkół
polonijnych w Londynie, i wielu innych. Obchody były sukcesem nas wszystkich, ale przede
wszystkim naszych uczniów, którzy swoim zaangażowaniem w poznawanie tradycji i wartości
polskich od 66 już lat przyczyniają się do ich szerzenia i utrzymywania dobrego imienia naszej szkoły.
Innymi osiągnięciami w roku szkolnym 2018-19 były:
Szkolenie Safer Recruitment
Po odbytym szkoleniu przez Panią Kingę Kosterską jesteśmy profesjonalnie przygotowani do
rekrutacji osób odpowiednio przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą.
Wprowadzenie identyfikatorów
Pozwoliło to na polepszenie bezpieczeństwa w szkole i nadanie Zarządowi i pracownikom bardziej
profesjonalnego wizerunku

Płatności kartą
Ułatwia to pobieranie opłat i limituje posługiwanie się gotówką
Rekrutacja na stanowiska księgowego i administratora finansów
W konsekwencji rozwoju szkoły w poprzednich latach obowiązki w zarządzaniu finansami też się
zwiększyły, co wymogło na nas powiększenie firmy. Pomoc pań księgowej i administrator pozwoli
pani Skarbnik zajęcie się bardziej strategicznym kierowaniu funduszami, i rozpoznaniu i wdrożeniu
korzyści wynikających ze statutu organizacji charytatywnej.
Audyt
Zgodnie z rekomendacjami Komisji Rewizyjnej przeprowadziliśmy rozpoznanie wśród kilku
rozpoznanych firm i podpisaliśmy kontrakt z RichartPlaceDobson na przeprowadzenie kontroli
zewnętrznej procesów i sprawozdań finansowych. Kontrola ta rozpoczęła się po zamknięciu roku
szkolnego, zarazem naszego roku finansowego, po 31 sierpnia 2019. Wyniki kontroli otrzymamy w
najbliższych tygodniach i przedstawimy je Państwu niezwłocznie.
Cloud / „Chmurka”
Przez 66 lat uzbierało się kilka grubych folderów dokumentów, które sukcesywnie wrzucane są na
Cloud. Szkoła utworzyła bezpieczne wirtualne konto, z warstwowym dostępem
Członkostwo w Small Charities Coalition i w Charity Finance Group
Są to organizacje wspierające nowo utworzone i małe organizacje charytatywne poprzez doradztwo
w kwestiach administracyjnych, finansowych i strategicznych. Organizacje te pomagają też w
dostępie do szkoleń dla pracowników i wolontariuszy pracujących charytatywnie
Dyżury kierownictwa
W każdą drugą sobotę miesiąca pełnione są dyżury prezesa, dyrektora i skarbnika; serdecznie
zapraszamy na te spotkania i podzielenie się z nami Państwa uwagami i obserwacjami. Te spotkania
są okazją dla na lepsze poznanie się i na owocną współpracę
Ankieta
Odpowiedzi na ankietę udzieliło 94 osoby. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas na
wysłanie nam Waszych komentarzy, tych pozytywnych i tych konstruktywnych. Główne wątki
poruszone w Państwa odpowiedziach omówione zostaną podczas zebrania Walnego.
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.
Podziękowania
Pragnę podziękować Pani Dyrektor Bożenie Dybowskiej za wspaniałą współpracę i ogromny zapał i
poświecenie w utrzymywaniu wysokiej jakości nauczania w naszej szkole. Dziękuję wszystkim
nauczycielom, asystentom, absolwentom i pracownikom za ciężką pracę i pasję na rzecz szkoły i dla
dobra naszych uczniów.

Dziękuję Komisji Rewizyjnej za dociekliwość i porady, dzięki którym Zarząd działa profesjonalnie i
etycznie.
Dziękuję Pani Kindze Kosterskiej za bycie wspaniałym mentorem; za cierpliwość i wyrozumiałość,
szczególnie w momentach wysokich emocji. Ty znasz wszystkie moje zalety i przywary, a mimo tego
ufasz i wspierasz mnie. Wiedz, że jest to jest dla mnie bezcenne!
Dziękuję Zarządowi: wszystkim członkom aktywnym, tym, którzy odeszli, oraz wszystkim, którzy
dołączyli do nas w ostatnich tygodniach, za Waszą nieustanną pracę we wszystkich dziedzinach pracy
szkoły i przyczynianiu się do jak najlepszej jej działalności. Jesteście wspaniałym zespołem
utalentowanych osób, których cenię i podziwiam za wytrwałość i sumienność. Dziękuję Wam za
Wasze wsparcie i cudowne towarzystwo. Bez Was ta szkoła by nie funkcjonowała!
Dziękuje Wam Rodzicom i Opiekunom, że wspomagacie Wasze dzieci w nauce i troszczycie się o ich
wiedzę o naszej Ojczyżnie.

Emilia Piera-Adamczyk
Prezes

Report of the President of the Management Board of the M.R.I. Reja Mother School in London for
the school year 2018/2019
Ladies and gentlemen,
I would like to start by thanking you all for your support and contribution to the running of the
school in the last school year. It was a very busy year, which brought a lot of satisfaction, but also
taught us some important lessons. Without your support today we would not have been able to
enjoy so many successes. Thank you.
For those who joined our school community this year, I would like to remind you of the principles of
the school. By enrolling a child in school, we become members of the school community. Members
choose the Board of Governors from among the members. Members of the Board of Governors are
volunteers and do a lot of work for the school free of charge. Board members do not receive
discounts on school fees for working for the Board.
Last school year (January), after a long period of effort, we were granted a charity status. The reason
for applying for this was to formalise the school institution so that the responsibility for its
functioning was assigned to the Board of Trustees as an organizational unit; in the past,
responsibility for the functioning of the school belonged to all parents and each of us, according to
the law, could be held accountable for poor management of the school's assets. In addition, the
charitable status allows us to raise additional, untaxed, funds for the running of the school.
Identifying such benefits, such as Gift Aid, and implementing them in our financial procedures will be
one of our main objectives for the school year 2019-20.
Another consequence of achieving the charity statute was the splitting of the Board of Governors
into two units: the Board of Trustees (responsible for school management) and the Parents’
Committee (supporting the Board of Trustees and the Teachers by assisting in the preparation of
events, events, academies, etc.

Celebration of the 65th anniversary
Last school year we celebrated the 65th anniversary of our school. We proudly hosted many
distinguished guests, including former teachers and Board members; Vice-Consul; representatives of
the Polish community in the UK; Mayor Hounslow; representatives of other Polish schools in London;
and many others. The celebrations were a success for all of us, but most of all for our students, who,
with their commitment to the Polish tradition and values, have been contributing to spreading and
maintaining the good name of our school for 66 years.
Other achievements in the school year 2018-19 were:
Safer Recruitment Training
Mrs Kinga Kosterska had undertaken relevant training to help us become an organisation recognised
for safe recruitment practices while working with children and young adults.
Introduction of ID badges
This has made it possible to improve school safety and to give the Board of Governors and staff a
more professional image
Card payments
This facilitates the collection of fees and limits the use of cash.
Recruitment for the posts of Accounting Officer and Finance Administrator
As a result of the school's development in previous years, the responsibilities in financial
management also increased, which required us to enlarge the financial team. The help of the
accountant and administrator will allow the Treasurer to take care of more strategic finance
management and identify and implement the benefits of the charity status.
Audit
In accordance with the recommendations of the Audit Committee, we conducted a reconnaissance
among several recognized companies and signed a contract with RichartPlaceDobson to carry out an
external audit of processes and financial statements. This audit began after the end of the school
year, which is also our financial year, on 31 August 2019. The results of the audit will be available in
the coming weeks and will be presented to you immediately.
The Cloud
For 66 years, several thick folders of documents have been collected, which are gradually uploaded
to the Cloud. The school has created a secure virtual account, with layered access for additional
security.
Membership of Small Charities Coalition and Charity Finance Group
These are organisations that support newly created and small charities by providing advice on
administrative, financial and strategic issues. They also help to provide access to training for staff
and volunteers working for charities.
Management on-call time
Every second Saturday of the month, the Chairman, the Principal and the Treasurer are on duty; we
cordially invite you to these meetings and share your comments and observations with us. These
meetings are an opportunity for getting to know each other better and for fruitful cooperation.
The Survey

The questionnaire was answered by 94 persons. Thank you very much to all those who took the time
to send us your comments, both positive and constructive. The main points raised in your answers
will be discussed during the Annual General Meeting.

School events
Our school engages in organisation of various events during the school year. The Board of
Governors helped with the Becoming the 1st year pupil ceremony, the All Souls' Day at Gunnersbury
Cemetery, the fancy dress party, the talent competition and all the academies. He also helps in St.
Andrew Bobola's Church, when students represent our school during Mass on the third Sunday of
the month.
The Board also organized Santa Claus party, a pyjama day, a Street Party and a barbecue at the end
of the school year. These events not only strengthen our community, but also support our school
financially.
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