
WALNE ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW, 23.11.2019r. 

Lista kandydatów na członków Zarządu (Powierników) w roku 2019/20 
Członek Zarządu (Powiernik) jest odpowiedzialny za kierowanie Szkołą, która jest organizacją charytatywną. Swoją 
pracę na rzecz szkoły wykonuje całkowicie społecznie. 

 
 

KANDYDYCI Z USTĘPUJĄCEGO ZARZĄDU 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa 1. 
Ze szkołą jestem związana od 2006 roku, a do grona powierników 
dołączyłam rok temu. Obecnie pełnię funkcję zastępcy skarbnika 
oraz jestem członkiem komitetu finansowego. Swoim 
doświadczeniem i zaangażowaniem chcę nadal wspierać szkołę a 
w szczególności pracę w księgowości 

 
 

 
Dwoje dzieci w szkole, klasy 6 i IV gim. 
Jestem powiernikiem od 2014r. i od trzech lat pełnię funkcję 
administratora bazy danych. Jestem również członkiem 
komisji rekrutacyjnej oraz nadzoruję DBS. Ukończyłam Szkołę 
Biznesu i zdobytą tam wiedzę i doświadczenie chciałabym 
wykorzystać dla dalszego rozwoju naszej szkoły.  

 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa 2. 
Jestem dobrze zorganizowana, rolę powiernika pełnię od 2 lat, 
brałam udział i pomagałam w różnego rodzaju funkcjach 
dotyczących szkoły: dyżury, zapisy, pomoc w organizacji 
egzaminów, a także ogólna organizacja związana z pracą w 
Polskiej Szkole. 

 
 

 
Sprawuję funkcję powiernika od 2015 r. Uważam za bardzo  
ważne kultywowanie języka polskiego wśród naszych dzieci. 
Dlatego też chętnie poświęcę część swojego wolnego czasu, żeby 
osiągnąć ten cel. Posiadam 30-letnie doświadczenie 
informatyczno-finansowe, które chcę wykorzystać by pomóc w 
sprawnym funkcjonowaniu naszej szkoły. Na dzień dzisiejszy 
zajmuję się zagadnieniami takimi jak: informatyka, administracja 
i rozwój systemów, strona internetowa, komunikacja. Jestem 
członkiem komitetu finansowego 

 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa II gim. 
Jestem powiernikiem od 2013 roku. Aktywnie uczestniczę w 
życiu szkoły służąc doświadczeniem i pomocą w sprawach 
związanych z dofinansowaniami z Polski oraz księgowością. 
Obecnie pełnię funkcję skarbnika oraz jestem członkiem 
komitetu finansowego. 

 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa IV gim. 
Ze szkołą jestem związana od wielu lat, a powiernikiem od 
2013r. Zajmuję się organizacja dyżurów oraz „Health and 
Safety”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa IV gim. 
Powiernikiem zostałem w 2013 roku. Obecnie pełnię w szkole 
funkcję wiceprezesa zarządu i odpowiedzialny jestem za dyżury, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, zaopatrzenie i komunikację.  
Poświęcenie, determinacja i charaktery wolontariuszy budują tak 
niesamowitą atmosferę, że byłbym zaszczycony będąc częścią 
tego szacownego grona. Posiadam sporo doświadczenia w 
organizacji i zarządzaniu, które chętnie wykorzystam w pracy na 
rzecz szkoły. 

 
 

NOWI KANDYDACI NA POWIERNKÓW 
 

 
Jedno dziecko w szkole, klasa 3. 
Jestem prawnikiem. Pracowałam wiele lat w City of London. Data 
nabycia kwalifikacji 1987. Jestem on „Roll of Solicitors” ale nie 
pracuję na co dzień jako prawnik. Znajomością prawa chcę 
pomóc szkole w dobrym zarządzaniu. 

 
 

 
Dwoje dzieci w szkole 3 i I gim. 
Obecnie pracuję na stanowisku „School Facilities Manager” w 
angielskiej szkole podstawowej. Myślę, że moje doświadczenie i 
osiągnięcia w dziedzinie zarządzania szkołą czynią mnie 
wartościowym kandydatem na stanowisko powiernika. Mam 
wiele pomysłów, które chciałabym wdrożyć w naszej szkole. 

 
 

 
Troje dzieci w szkole, klasy 0 i 4 (bliźniaki). 
Chodziłam do Polskiej Szkoły od małego, a teraz mam w niej 
trójkę dzieci. Chciałabym się udzielać i pomagać, wykorzystując 
swoje doświadczenia w pracy w komitecie w „Polish Medical 
Association” i innych. 
Chcę wspierać Zarząd pozytywnie podczas spotkań, a także w 
sytuacjach, gdzie potrzebna będzie moja doskonała znajomość 
języka angielskiego, np. przy redagowaniu polis czy analizie 
dokumentów i przepisów 

 
 

 
Jestem członkiem Koła Rodzicielskiego, poznałem życie szkoły, 
ludzi tworzących naszą „Polish Community”. Jako czynny 
wolontariusz szkoły, pragnę wzbogacić siebie oraz szkołę, dzieląc 
się swoim doświadczeniem. 
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