Sprawozdanie Zebrania Komitetu Rodzicielskiego
z rodzicami dzieci Polskiej Szkoly w Ottawie
sobota, 4 listopada, 2017

1. Otwarcie zebrania: 10:00
2.

Głos zabrała dyrektor szkoły, pani Renata Bogusławski, mówiąc o:
a. współpracy grona pedagogicznego z Komitetem Rodzicielskim
b. roli Komitetu w Szkole
c. planach działalności szkoły i możliwościach współpracy w ich realizacji
d. zachęcajac wszystkich do włączenia się w prace Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu podsumował działalność w roku 2016/17 i przedstawił poniższy plan pracy
na rok 2017/18.
• Organizacja wydarzeń w szkole:
1. Mikołajki
2. Szopka Bożonarodzeniowa
3. Tłusty Czwartek
4. Kulig
5. Jajko niespodzianka
6. Dzień Dziecka
7. Pizza Day
• Pomoc we wszystkich wydarzeniach szkolnych przez
1. Rozstawianie krzeseł
2. Przygotowanie nagłośnienia
3. Finansowanie kwiatów, książek itp.
• Inne:
1. Książki na Mikołajki
2. Wycieczka na 3 Maja
Przewodniczacy dodał, że należy zastanowić się nad formą działalności Komitetu w tym roku i
wybrać władze.
4. Dyskusja na temat finansowania Komitetu, sensowności zbierania składek i ich wysokości oraz
głównych wydatkach Komitetu.
 przypomniano wysokość składek w ub. latach $55/$90/$110 w 2014, $60/$100/$120 w 2015 i
$70/$110/$130 w 2016.






p. Marek Urban zaproponował aby wysokość składki została zmniejszona i odzwierciedlała tylko
koszta kluczowych imprez, bez uwzględniania lekcji muzyki. W ten sposób składka będzie
bardziej dostępna zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.
jednogłośnie uznano, że Komitet organizuje imprezy dla wszystkich dzieci, również dla tych,
których rodzice nie płacą składek.
p. Marek Gryko opisał historię działania Komitetu, jak zmieniała się struktura wydatków i
wydarzeń przygotowywanych przez rodziców.

5. Przystąpiono do wyborów nowych władz Komitetu.
 Przewodniczący zasugerował p. Monikę Siniarską na stanowisko nowego przewodniczącego.
Pani Monika odrzuciła tę propozycję zgłaszając się na stanowisko skarbnika i motywując to
swoim doświadczeniem zawodowym. Nie zgłoszono innych kandydatur. Pani Monika Siniarska
została skarbnikiem.
 Pani Anna Dabros zaproponowała, że może pomagać przewodniczącemu. Nie zgłoszono nowych
kandydatur na przewodniczącego, więc przewodniczącym pozostał dotychczasowy
przewodniczący p. Artur Ruszczyński.
6. Dyskusja nad sposobem pracy Komitetu.
 Panie Alicja Trembowska i Katarzyna Dadej zaproponowały wykorzystanie platformy Doodle jako
narzędzia ułatwiającego planowanie wydarzeń.
 P. Andrzej Borowiec wytlumaczyl jak Google Accounts są używane do komunikacji między
rodzicami w Zespole Polanie i zaoferował swoją pomoc.
 Kładziono nacisk na ułatwienie i przyspieszenie obiegu informacji między rodzicami i zarządem
Komitetu.
 Rozmawiano o stronie internetowej Szkoły.
 Zaproponowano wprowadzenie ewidencji strojów grupy teatralnej oraz zabawek i sprzętu
sportowego zakupionego przez Komitet.
7. Dyskusja nad przygotowaniem Mikołajek
 Zgłosiły się osoby do pomocy w zakupach i przygotowaniu paczek na Mikołajki
- Ustalono, że cena paczki ma wahać się od $10 do $15.
- Paczka nie powinna zawierać słodyczy
- Paczki zostaną zakupione dla wszystkich dzieci, nawet jeśli ich rodzice nie płacą składek
8. Krótka dyskusja na dane tematy:
 Książki jako prezent na Mikołajki. Ustalono, że wybór książek jak i opłata za książki nie mieści się
w budżecie Komitetu, natomiast opłata ze przesyłkę będzie pokryta przez Komitet.
 Wyjazd na Kaszuby 5 maja. Wynajem 2 autobusów - łącznie ok. 100 dzieci wraz z opiekunami.
Pani Katarzyna Dadej zaoferowała swoją pomoc przy organizacji tej wycieczki.

9. Ustalono, że następne spotkanie rodziców odbędzie się 11 listopada o 9:45 tak, aby przedyskutować
wydatki Komitetu w ubiegłym roku i zaplanować wysokość składek w roku bieżącym.
10. Lista obecności:
1. Mirka Snopkowska
2. Andrzej Borowiec
3. Kasia Dadej
4. Marek Gryko
5. Monika Siniarska
6. Grzegorz Zajdel
7. Kamila Kogutowicz
8. Agnieszka Krawczyk
9. Dorota Dunne
10. Anna Dabros
11. Marek Urban
12. Daria Klonowska
13. Grażyna Oseka
14. Alicja Stys
15. Maciek Hawrylak
16. Alicja Trembowski
17. Jolanta Ciechańska
18. Kasia Grodzki
19. Marcin Kuźniak
20. Artur Ruszczyński

