Protokół
z walnego zebrania rodziców Polskiej Szkoły im. gen. Maczka w
Kirkcaldy
w dniu 10/0/2018 w Bennochy House, Forth Park Drive, Kirkcaldy,
KY2 5TA

Spotkaniu przewodniczył Maciej Wiczyński – Przewodniczący Rady Rodziców.
Obecnych – 31 osób (lista obecności w załączeniu do protokołu).
Porządek obrad:
1. Grupa Facebookowa.
2. Polish Herritage Day :
- Wystawa 5 maja;
- Wycieczka 13 maja
- Festyn 26 maja
3. Zmiana statusu prawnego szkoły.
4. Sprawy inne.

AD.1
MW otwierając spotkanie przeprosił za odwołane zajęcia w poprzednim tygodniu. Z uwagi na
bezpieczeństwo dzieci, złe warunki atmosferyczne oraz paraliż całej Szkocji uzasadnionym
było
odwołanie
zajęć
w
dniu
3/03/2018.
MW poinformował utworzeniu gry na Facebook – „Szkola Maczka”. Grupa ta ma usprawnić
komunikacje miedzy szkołą a rodzicami. W chwili spotkania grupa liczyła 46 członków.

AD2
MW poinformował o liście otwartym Ambasadora RP w Londynie kierowanym do wszystkich
organizacji Polonijnych celem przyłączenia się do organizowanego po raz drugi Polskiego
Dnia Dziedzictwa, którego tematem przewodnim w tym roku a być 100. rocznica odzyskania
przez
Polskę
niepodległości.
Szkoła postanowiła przyłączyć się do tej inicjatywy i zaaplikowała o środki finansowe celem
realizacji kilku projektów Wystawa dotycząca Ojców Niepodległości (gotowa do druku i
udostępniona cyfrowo przez Instytut Pamięci narodowej), która miałaby stanąć w Mercat
Shopping Centre w centrum Kirkcaldy to jeden element. Wniosek na wystawa został złożony
przez Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskich Weteranów w Wielkiej Brytanii oddział w Kirkcaldy przy
partnerstwie
naszej
szkoły.
Wycieczka na mapę w Eddlestone to drugi projekt, który byłby realizowany z innymi szkołami
i parterami (Polska Szkoła w Glasgow, Polska Szkoła w Dundee, Education Centre – Centrum
Edukacyjne Bajka CIC, Scottish Polish Cultural Association, Polonez Culture Bridging Group
Paisley,
Grupa
Folkowa
"Gościniec"
Glasgow).
Festyn rodzinny to trzecia impreza w ramach Polish Herritage Day. Pani Dyrektor IO
poinformowała
o
tematyce
festynu
(wybrane
regiony
Polski).
Wystawa 5 maja uzależniana jest od wysokości przyznanych środków z Konsulatu.

Organizacja przedsięwzięcia jest w fazie projektowania. Czekając za ostateczną decyzja
dotyczącą budżetu, obecnie trwa tzw. burza mózgów. Wyjazd na mapę uzależniony jest od
dotacji przyznanych organizacjom partnerskim. Termin 13 maja może ulec zmianie gdyż do
spotkania roboczego zainteresowanych storn (parterów projektu) nie doszło z przyczyn złych
warunków atmosferycznych. Wycieczka jest oferta ponadprogramową i skierowaną do trzech
najstarszych
grup.
AD3
MW przedstawił rodzicom możliwości rozwoju szkoły, ulepszenia warunków edukacji w
oparciu o brytyjskich grantodawców. Obecna forma szkoły nie pozwala na ubieganie się o
duże środki, a tym samym brak realistycznego rozwoju szkoły oraz rozszerzenia oferty
szkolnej. Wywiązywała się dyskusja. Rodzice mieli pytania czy cos zmieni się dla dzieci –
odpowiedz brzmiała ze nie na gorsze, tylko na lepsze inwestując potencjalne środki w rozwój
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zostało wymienionych kilku potencjalnych
programów, po które szkoła w nowej strukturze i formie prawnej mogłaby się zwrócić i
zaaplikować w oparciu o merytorycznie dobry projekt. W oparciu o wywiady z innymi Polskimi
szkołami, które w takiej formie funkcjonują, zaproponowany został model C.I.C. – Community
Interest Company – jako forma Social Enterprise – firma pożytku społecznego. Organizacja
non profit, która wypracowując zysk inwestuje go z powrotem w społeczność lokalna – w tym
przypadku dzieci uczące się w Polskiej Szkole. W przyszłości rozszerzenie potencjalnie oferty
szkolnej również dla rodziców oraz przyczynienie się do lepszej integracji miedzy
społecznościami w Szkocji. Konieczność zachowania najwyższych standardów
nowoczesnego zarzadzania, wywiązywania się z nałożonych obowiązków prawnych oraz
podatkowych, minimalizacja obiegu gotówkowego, rejestracja organizacji w kilku instytucjach
(jeden formularz liczy 55 stron), to tylko niektóre zadania, jakie obecnie musza być
zrealizowane. Po drodze z pewnością będzie ich jeszcze więcej. Jest to równoznaczne ze
zwiększeniem pracy, jakie kierownictwo szkoły musi włożyć w rozwój szkoły w tejże nowej
formie. Wypracowana nadwyżka, która nie zostanie zainwestowana zostanie opodatkowana.
Rodzice podjęli decyzje jednogłośnie o zmienieniu formy prawnej. Tym samy MW uzyskał
zielone światło do podjęcia czynności celem przekształcenia Szkoły im. gen. Maczka w C.I.C.
Uchwala specjalna w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu (w języku angielskim).

AD 4
A.
Rodzice zostali poinformowani o uroczystościach katyńskich. MW przekazał prośbę od Pani
Prezes Renaty Łopatowskiej o liczne przybycie pod siedzibę Klubu Polskiego w Niedziele 22
kwietnia o godzinie 14:30 i wzięcie udziału w uroczystościach Katyńskich. Konsul Generalny
RP w Edynburgu potwierdził swój udział.
B.
Rodzice zostali poinformowani przez Dyrektor szkoły o decyzji Konsulatu RP na podstawie
umowy MSZ DWPPG nr. 2621.103.2018/1 o przyznaniu środków finansowych celem
dofinansowania festynu oraz kosztów autokaru.

Protokołowała Marta Białek

SPECIAL RESOLUTION
to convert from unincorporated association to community interest
company
PART A

Gen. Maczek Polish Saturday School in Kirkclady
At the General Meeting of the above duly convened and held at Bennochy House, Forth Park Drive,
Kirkcaldy, KY2 5TA on the following date: 10/03/2018

The following four resolutions listed in part B were passed

PART B

RESOLUTIONS
(1) The school name shall be changed to Gen. Maczek Polish Saturday School C.I.C.
(2) School shall be community interest company.
(3) The articles of association shall be altered so as to comply with requirements in connection with
becoming community interest company.
(4) After paying all the debt and obligation of the Polish Saturday School in Kirkcaldy the assets of the
organisation will be transferred in line with the constitution to Gen. Maczek Polish Saturday School
C.I.C.

