
 

Polish Parents’ Association of Tadeusz Kościuszko Polish School in Ealing Charity No 1116993   www.szkola.org  
P.O. Box 54155, Ealing, London W5 9DP   Tel: 07970 107691 (Sobota 9:00-13:00)   Email: info@szkola.org  

 

Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 
Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły na Walne Zebranie, które 
odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018r. o godz 9:10, w sali The Cloisters, St Benedict’s School, Eaton 
Rise, London W5 2ES. 

Zebranie to będzie okazją do podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat 
funkcjonowania szkoły oraz omówienia planów przyszłościowych. 

Walne Zebranie jest dla wszystkich rodziców i opiekunów prawnych. Szczególnie zapraszamy 
rodziców dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w naszej szkole. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Powitanie zebranych. 

2. Wybór przewodniczącego, asesorów i sekretarza. 

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu Zebrania Wszystkich Rodziców z dn. 9.12.2017r. 

5. Złożenie sprawozdań przez Dyrektora, Prezesa i Skarbnika. 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

7. Przyznanie absolutorium ustępującym powiernikom. 

8. Wybor prezesa na lata 2018/20 

9. Wybór powierników na rok 2018/19. 

10. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2018/19 

11. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2018/19. 

12. Przyjmowanie zgłoszeń do Koła Rodzicielskiego. 

13. Wolne wnioski. 

Kopia tego zawiadomienia oraz kopie sprawozdań z Walnego Zebrania z roku 2017 beda opublikowane na 
szkolnej stronie internetowej www.szkola.org pod linkiem Walne Zebranie, oraz są dostępne w 
sekretariacie szkoły. 

Lista kandydatów proponowanych przez obecny zarząd na powierników na rok 2018/19 oraz 
podsumowanie finansowe z roku 2017/18 będę umieszczone na szkolnym website pod linkiem Walne 
Zebranie. Termin zgłoszeń upływa 16 listopada 2018 r. 

Prosimy rodziców o przekazanie pytań i wniosków na Walne Zebranie przed zebraniem, na adres 
prezes@szkola.org. Rodzice i prawni opiekunowie proszeni są o przyniesienie dokumentów 
potwierdzających tożsamość (wraz ze zdjęciem) i adres. 

W imieniu Zarządu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki na Ealingu 

Marzena Konarzewska, Sekretarz 

20 listopad 2018 r. 
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