	
  

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Szkoły, Rady Rodziców oraz Kadry Pedagogicznej
Polskiej Szkoły Sobotniej im. Gen. Maczka w Kirkcaldy

Zebranie odbyło się 26 stycznia 2013. Na zebraniu zostały poruszone następujące sprawy:
1. Zmiana asystenta nauczyciela w grupie Biedronek
2. Funkcje Zarządu
3. Rada Rodziców
4. Zajęcia z religii
5. Utworzenie funduszu socjalnego
6. Zwolnienia z opłaty czesnego za szkołę
7. Telefon szkolny
8. Dyżury rodziców podczas przerw dzieci
9. Letni festiwal „Podróż po Polsce”
10. Opłacanie członkostwa Klubu SPK
11. Granty i dofinansowania.
12. Strona internetowa szkoły, biblioteka

1. Zmiana asystenta nauczyciela w grupie pani Iwony (Biedronek)
Obecnie pani Iwona będzie miała tyko 1 asystentkę – panią Anię Zydel.
2. Funkcje Zarządu Polskiej Szkoły Sobotniej w Kirkcaldy
Prezesem jest pani Kasia Cybulska, wiceprezesem pan Marcin Dybowski.
Ustalono, iż należy spisać funkcje i obowiązki Zarządu Szkoły. Po przyjęciu przez
wszystkich tego dokumentu, zostanie on umieszczony na stronie internetowej Polskiej
Szkoły.
Zarząd wspólnie z Radą Rodziców powinien decydować o kosztach imprez, jeżeli
takie będą organizowane.
3. Rada Rodziców
Ustalono, iż Rada Rodziców, powinien spisać zakres swoich praw i obowiązków.
Rada ma za zadanie angażować rodziców w życie szkoły.
4. Zajęcia z religii
Po dłuższej dyskusji ustalono, że za lekcje religii nadal będzie pobierana opłata w
wysokości £1.

	
  

Jest zmiana w harmonogramie zajęć w grupach dzieci, które uczęszczają na religię.
Dwie grupy: przygotowująca do Sakramentów Świętych (I Komunia Święta i
Bierzmowanie) i starsza grupa dzieci uczęszczających na religie zostają połączone.
Zajęcia z przygotowania do Sakramentów Świętych (I Komunia Święta i
Bierzmowanie), jak tez zajecia z religii dla grup starszych 7-8 i 9-11 odbywają się w
soboty w godz. 9.45 - 10.45.
Zajęcia z religii dla grup 3-4 i 5-6 odbywaja się od 11.15 do 11.45. Pozostałe zajęcia
szkolne dla tych grup wiekowych przesunięto na godz. 12.00-14.45.
5. Utworzenie funduszu socjalnego
Padł pomysł utworzenia funduszu socjalnego, z którego pieniądze przeznaczane będą
np. na wycieczki, wyjazdy.
6. Zwolnienie z opłaty czesnego za szkołę
Rodzice zobowiązani są do płacenia czesnego na początku każdego miesiąca. Po dłuższej
dyskusji osoby obecne na zebraniu ustaliły, że zwolnienia z opłat za szkołę będą tylko
w sytuacjach wyjątkowych. Wtedy tez w trybie pilnym zostanie zorganizowane zabranie
Rady Rodziców i Zarzadu Szkoly w celu ustanowienia, czy rodzic w zaistnialej sytuacji
zobowiazany jest uiscic oplate za szkole, czy jest z tego obowiazku zwolniony. Rodzice
powinni informować nauczycieli z minimum miesięcznym wyprzedzeniem o
nieobecności dziecka (np. wyjazd do Polski).
Zatrzymanie miejsca przez miesiac lub dwa, kiedy uczen wyjezdza i bedzie nieobecny na
zajeciach, trzeba takze zglosic z minimum miesiecznym wyprzedzeniem i wtedy
pobierana jest oplata 50%. Jezeli rodzic nie chce oplacac czesnego podczas nieobecnosci
dziecka, to tym samym decyduje sie na wypisanie dziecka ze szkoly, a Szkola nie moze
zapewnic miejsca w danej grupie po powrocie.
7. Telefon szkolny
Na dziś dzień telefon jest u pani Kasi Kowol. Trzeba zachęcić rodziców, aby zamiast
do nauczycieli i innych osób związanych ze szkołą dzwonili na telefon szkolny.
8. Dyżury rodziców podczas przerw dzieci w szkole
Z racji, tego iż wciąż dyżurują te same osoby należy włączyć w ten obowiązek innych
rodziców. Jedna osoba powinna na dworze pilnować dzieci, a druga w budynku.
Poruszona została także kwestia bałaganu w sali Klubu. Każdy powinien po sobie
posprzątać, uprzątnąć śmieci, butelki po napojach, papierki itp.
Podjęto decyzje, ze wszyscy rodzice będą zobowiązani do wybrania sobie jednego
dnia w kalendarzu szkolnym, podczas którego będą dyżurować.
Należy zrobić nowa kartę ucznia, z regulaminem szkoły (inf. o płatnościach, braku
zwolnień opłaty za szkołę, dyżury). Będą to 2 egzemplarze, jeden będzie dla szkoły, a
drugi dla rodzica.
9. Letni festiwal „Podróż po Polsce”
Wstępnie poruszono temat festiwalu.
10. Opłacanie członkostwa Klubu SPK

	
  

Członkostwo Klubu jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy przebywają na terenie
klubu. Jest to o tyle ważne, gdyż po opłaceniu członkostwa dziecko jest
UBEZPIECZONE.
Koszt członkostwa – 5 funtów na rok.
11. Pani Ewelina Rydzewska i pani Kasia Cybulska, z pomocą pani Kasi Kowol wypełniły
wnioski o dofinansowanie projektów Szkoły przez Konsulat.
Pani Ewelina wysłała także wnioski o dofinansowanie do Fife Council, Scottish
Community Foundation w sprawie festiwalu „Podróż po Polsce”.
12. Strona internetowa szkoły, Facebook, biblioteka szkolna
Należy zachęcać rodziców do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły oraz
Facebooka. Na bieżąco są tam aktualizowane wszelkie zmiany w godzinach zajeć,
oraz inne informacje. Należy tez proponować rodzicom korzystanie z biblioteki
szkolnej.

Na zebraniu obecni byli:
Zarząd Szkoły:
Prezes: Katarzyna Cybulska
Wiceprezes: Marcin Dybowski
Skarbnik: Zofia MacDonald
Rada Rodziców:
Ola Scott
Aleksandra Kliczykowska
Justyna Bilińska-Wrona
Urszula Baka
Malwina Torkowska
Joanna Merda – nieobecna
Żaneta Murawska – nieobecna
Kadra Pedagogiczna:
Ewelina Rydzewska
Kasia Kowol
Justyna Żagiell
Iwona Ostrowska - nieobecna
Mariusz Szewczyk - nieobecny

