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Drodzy Rodzice, 

Polska Sobotnia Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2013 

roku, chcąc zapewnić dzieciom z polskich i mieszanych rodzin 

możliwość nauki języka polskiego, budowanie tożsamości narodowej 

jak i wzmacnianie polskich korzeni na obczyźnie. Oprócz nauki języka 

ojczystego, przekazujemy tradycje i propagujemy polskie wartości 

narodowe. Przez ostatnie lata drzwi szkoły były zawsze otwarte, 

zarówno dla dzieci jak i rodziców. Tak było aż do marca 2020 roku, 

kiedy wprowadzono lockdown i byliśmy zmuszeni zamknąć Szkołę 

dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Była to dla nas wszystkich 

bardzo trudna decyzja. 

Chcąc kontynuować nauczanie, musieliśmy przestawić się na 

inną formę prowadzenia zajęć, licząc na Państwa współpracę. W 

tym miejscu, chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować Wam, 

drodzy Rodzice, za poświęcany czas, zaangażowanie oraz pomoc 

dzieciom w nauce. Bez Waszego wsparcia nie byłoby to możliwe! 

W czasie pandemii robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby 

szkoła mogła funkcjonować w tych trudnych warunkach. 

Nauczyciele przekazywali uczniom materiały i ćwiczenia, założyliśmy 

grupy klasowe na WhatsApp a przede wszystkim prowadziliśmy 

zajęcia on-line przez aplikację Zoom.  Staraliśmy się dostosować się 

do potrzeb rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko, organizując 



 

lekcje on-line w różnych terminach tak, aby każdy uczeń mógł 

uczestniczyć w zajęciach.  

Poza działalnością typowo dydaktyczną, organizowaliśmy 

różne inicjatywy on-line: konkursy, quizy, czytanie bajek, wierszy i 

łamańców językowych, dzieci wykonywały place plastyczne, które 

można było zobaczyć na naszym Facebooku.  

W związku z nadzwyczajną sytuacją, jaka miała miejsce i 

brakiem zajęć w szkole (budynku), otrzymaliśmy od Państwa 

zapytania odnośnie możliwości zwrotu części czesnego.  Dlatego też 

pragniemy w tym roku, ze szczególną starannością, przedstawić 

sytuację finansową Szkoły.  

Źródłami finansowania Szkoły są wyłącznie czesne i darowizny firm i 

osób prywatnych. 

Czesne, które Państwo opłacają pokrywa m.in koszty: 

– wynajmu budynku, 

– ubezpieczenia,  

– koszt DBS (zaświadczenie o niekaralności, które jest 

obowiązkowe), 

– koszt szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy, child 

protection itp. 

– zwrot kosztów podróży nauczycieli, 

– zakup środków czystości, apteczka, 

– zakup pomocy dydaktycznych (m.in. konspekty, książki, 



 

lektury, mapy itp.) 

– zakup przyborów (m.in. zeszyty, kredki, ołówki, długopisy, 

artykuły plastyczne itp.) 

– zakup artykułów plastycznych na święta i uroczystości, 

– prezenty na Boże Narodzenie i zakończenie roku szkolnego, 

– nagrody za wewnętrzne konkursy, 

– papier do drukarki, kartki „tablicowe”, 

– tusz do drukarki, 

– prowadzenie strony internetowej, 

– telefon, 

– opłata za teatry/ animacje 

– materiały potrzebne na uroczystości szkolne: przedstawienia 

teatralne, pasowanie na ucznia, jasełka, bal karnawałowy. 

Budżet szkolny jest ustalany w taki sposób, aby czesne pokrywało 

wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szkoły. 

Jednak, aby zapewnić naszym uczniom ciekawe zajęcia, 

zorganizować dodatkowe atrakcje, jak na przykład przedstawienia 

teatralne czy nagrody, Zarząd organizuje dodatkowe inicjatywy. 

Dlatego tak ważną funkcję pełnią przeprowadzane w ubiegłych 

latach akcje, na których staramy się zbierać dodatkowe fundusze na 

pokrycie wszystkich kosztów prowadzenia Szkoły. Warto tu wymienić 

chociażby sprzedaż chleba, kiermasze czy Piknik Rodzinny. 

Proszę zauważyć, że w ubiegłym roku szkolnym zostały odwołane 

dwa zaplanowane wydarzenia charytatywne, na których miały być 

zbierane fundusze: 100 lecie WGC i udział polskiej społeczności w 

tym wydarzeniu oraz Piknik Rodzinny. To istotne uszczuplenie w 



 

budżecie Szkoły. 

W roku szklonym 2019/2020, co prawda nie ponieśliśmy części 

kosztów związanych z wynajmem, ale jednocześnie nie zdobyliśmy 

dodatkowych środków, które by pozwoliły ten budżet dopiąć. 

Jednocześnie, ze względu na obostrzenia związane z Covid-19, 

ponieśliśmy nieprzewidziane dotąd wydatki. Zakupiliśmy, wymagane 

przez nowe przepisy, piórniki i przybory szkolne w takiej ilości, by nie 

było potrzeby dzielenia się nimi czy nawet pojemniki do ich 

przechowywania. W związku z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi, 

wydatki na środki czystości drastycznie wzrosły. Mieliśmy zakupić 

mydła, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji, ściereczki, 

dodatkowe worki na śmieci czy termometr. Ponadto spodziewamy 

się, że zapasy będziemy musieli wkrótce odnowić w perspektywie 

zapowiedzi i prognoz rządu angielskiego. 

Obecnie w budżecie posiadamy pewną rezerwę finansową. Jest 

ona niezbędna do niezakłóconego funkcjonowania Szkoły podczas 

nadchodzącego roku szkolnego. Środki przeznaczone będą na 

działania statutowe szkoły - niezbędne opłaty, zakup 

zamortyzowanych środków trwałych, pomocy dydaktycznych, 

przyborów i środków czystości. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy 

mogli zorganizować dla naszych uczniów coś wyjątkowego.  

Bez względu na charakter prowadzenia szkoły w tej chwili, dostępny 

będzie roczny raport finansowy szkoły za poprzedni rok podatkowy. 

Dokument będzie umieszczony na stronie internetowej Szkoły. 

Zachęcamy do zapoznania się z tym raportem. 



 

Jak Państwo zapewne zauważyliście, w przedstawionych 

wydatkach Szkoły nie ma wynagrodzeń. Pragniemy przypomnieć, że 

każdy Nauczyciel i Asystent oraz cały Zarząd to wolontariusze. Każda 

z osób, która jest zaangażowana w Polską Szkołę pracuje w niej za 

darmo, bez względu czy lekcje organizowane są w budynku czy 

prowadzone on-line. Nauczyciele poświęcają nie tylko trzy godziny w 

sobotę; poza tym przygotowują lekcje, sprawdzają prace domowe, 

uczestniczą w Radach Pedagogicznych i kursach. Bardzo często 

sami przygotowują scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne i 

zabawy. Wybierają i kupują nagrody dla uczniów, pomagają w 

przygotowaniu uroczystości szkolnych. Asystenci ściśle współpracują 

z nauczycielami i pomagają im przygotować zajęcia i uroczystości. 

Członkowie zarządu, również poza godzinami spędzonymi w szkole, 

poświęcają swój czas i siły, by Szkoła mogła sprawnie funkcjonować. 

Organizujemy pracę szkoły, zarządzamy nią, prowadzimy księgowość 

i administrację, obsługujemy stronę internetową i fan page na 

Facebooku. Wszystko to robimy z myślą o uczniach i dla nich. 

Cieszymy się, że jesteśmy częścią tak wspaniałego zespołu. Nasza 

kadra, to niesamowite, energiczne i oddane osoby, które wkładają 

całe swoje serce w naukę Państwa dzieci. Jesteśmy im niezmiernie 

wdzięczni! 

Z poważaniem  

Zarząd PSS 


