Protokół
Z zebrania rodziców Polskiej Szkoły Sobotniej im.Gen.Maczka przy SPK w Kirkcaldy,
w dniu 24.11.2012.
Osoba prowadząca: Ewelina Rydzewska – Dyrektor Szkoły
Liczba uczestników: 16 osób /w tym Zarząd Szkoły/.
Zebranie przebiegało w następującej kolejności:
1. Rodzice otrzymali kopię kolęd, które dzieci będą śpiewać w czasie Jasełek.
2. Wybór Zarządu
Ze względu na bardzo niską frekwencję rodziców wybory nowego Zarządu zostały
przesunięte na dzień 15.12.2012 /przed Jasełkami/.
3. Pieczenie ciast
Kasia Cybulska poruszyła temat związany z zaangażowaniem rodziców w pieczenie ciast
na imprezy organizowane w grudniu przez szkołe: kiermasz Jumble Sale - 02.12.2012
oraz Jasełka, które zostaną wystawione w Kościele St. Marie’s po mszy św. o godz.
11.00 – 16.12.2012.
Ustalono iż na dzień 02.12.2012 zaangażowana w pieczenie ciast będzie znajoma Klubu,
która zaoferowała swoją pomoc. Natomiast na dzień 16.12.2012 ciasta będą piekli
rodzice. Jedyną osobą, która wyraziła chęć pomocy była jedna z mam dziecka z grupy
młodszej.
4. Religia
Zajęcia z religii będą odbywać sie od stycznia 2013r. w następujących godzinach:
Grupa 3-4 latki oraz 5-6 latki 11.15-11.45. Pozostałe zajęcia szkolne dla tych grup
wiekowych przesunięto na godz. 12.00-14.45
Grupa 7-8 i 9-11 latków 14.00-14.45. Pozostałe zajęcia szkolne dla tych grup wiekowych
zajęcia szkolne pozostają bez zmian (11.00 -13.45).
Opłata za zajęcia z religii wynosi £1 płatne każdorazowo z przybyciem na zajęcia.
5. Dyżury na przerwach
Prośba o pomoc przy pilnowaniu dzieci w czasie przerw między lekcjami. Kartka z listą
dyżurów zamieszczona jest przy gazetce szkolnej – chętne osoby proszone są o
wpisywanie się na listę.
6. Drugie śniadania
Przypomnienie, aby dzieci miały drugie śniadanie, picie, odpowiednie obuwie i ciepłe
kurtki.
7. Zadania domowe
Nauczyciele wyrażają chęć dawania dzieciom zadań domowych. Jednak bardzo ważne
jest aby rodzice dopilnowali dzieci.

8. Podanie do wiadomości informacji o nowej stronie internetowej.
9. Dofinansowanie
Szkoła stara sie o pozyskiwanie dofinansowań na organizowanie różnego rodzaju imprez,
między innymi na festiwal w przyszłym roku, którego wstępna nazwa brzmi: Podróż po
Polsce. Prośba o zaangażowanie rodziców. Potrzebne będą przede wszystkim stroje
regionalne. Jeśli ktoś pochodzi z ciekawego regionu w Polsce będzie mógł poprowadzić
stoisko w czasie festiwalu.
10. Kasia Cybulska poinformowała o przychodzących emailach z zainteresowaniem występu
dzieci z naszej szkoły w różnych placówkach m.in w szpitalu. Podała propozycje aby
przygotować jakis numer typowo polski np. taniec w strojach regionalnych na cele takich
występów.
11. Zmiana obuwia
Pani Kasia i pani Iwonka – nauczycielki dwóch najmłodszych grup proponują zmianę
obuwia u dzieci. Propozycję zaakceptowano.
12. Problem finansowy
Pani Zosia – skarbnik – przedstawiła problem finansowy, z jakim boryka sie szkoła i
prosi o wpłacanie pieniędzy za szkołę w pierwszym tygodniu miesiąca.
13. Jasełka w szkole
Jasełka wystawiane w szkole odbędą sie dnia 15.12.2012 o godz. 12.00. Dzieci
występujące w Jasełkach prosi sie o przyjście na próbę na godz. 11.00.
14. Zwolnienie z opłaty za szkołę
Ustalono, że Komitet Rodzicielski wybrany na kolejnym zebraniu przygotuje regulamin
określający warunki zwolnienia z opłat za szkołę w wyjątkowych sytuacjach.
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