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Sprawozdanie z walnego zebrania członków Stowarzyszenia 

Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger   

 

Data:  23.11.2019.  

Godzina: 10.30 – 11.50                  

Miejsce:  Tjensvoll Skole, 4021 Stavanger 

Uczestnicy spotkania: Obecnych: 26 osób – członków stowarzyszenia, w tym 8 osób z Zarządu PKSSwS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Powitanie zebranych przez Dyrektora szkoły i ustalenie ważności zebrania 

 

Powitanie zebranych i glosowanie nad ważnością zebrania. 

(glosowanie: za 25, przeciw 0, wstrzymujących się: 1)         Zebranie jest ważne. 

 

Wybór i zatwierdzenie: 

- przewodniczącego zebrania: Antoni Czajkowski 

- protokolanta: Dorota Przybyło 

- i porządku zebrania: Zbigniew Kozłowski  

 

AGENDA: 

1. Sprawozdanie: 

- z aktualnego stanu szkoły,  

- z dotychczasowej aktywności w roku szkolnym 2019/20 

- sprawy bieżące i plany 

2. Budżet szkoły 

3. Informacja o stanie zarządu  

4.Sprawy różne 

5.Pytania i wolne wnioski 
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Zebranie glosowaniem zatwierdza powyższe punkty spotkania 

(glosowanie: pełna zgodność zebranych, za: 25 przeciw: 0, wstrzymujących się: 1) 

 

1. Sprawozdanie:   

Aktualny stan szkoły: 

Klasa  Ilość osób Klasa  Ilość osób 

4 latki 26 3a 23 

5 latki 27 3b 22 

0a 24 4a 18 

0b 24 4b 16 

1a 25 5 27 

1b 25 6 20 

2a 24+1 Bierzmowanie 1 rok 26 

2b 25 Bierzmowanie 2 rok 19 

2c  28   

 

326 uczniów na pełne zajęcia plus 74 na katechezę ( razem 400 uczniów pod naszą opieką) 14 klas  plus 

dodatkowa klasa dzieci uczęszczających na katechezę do I Komunii. 2 grupy kandydatów do 

Bierzmowania. 

Kadra: 32 nauczycieli i asystentów, 4 katechetów, 3 osoby w administracji, 2 psychologów, 1 logopeda  

- zajęcia muzyczno-ruchowe,  

- chór szkolny 

 

Kadra. 

- jej płynność i zastępstwa  

- obecnie na macierzyńskim przebywa 6 nauczycieli, kolejne 3 nauczycielki są w ciąży 

-  nowych nauczycieli rekrutujemy na bieżąco 

-  w klasach oprócz nauczyciela wychowawcy na zajęciach obecny jest nauczyciel-asystent 

 

http://www.szkolawstavanger.no/
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Poradnia logopedyczna – ograniczone możliwości ze względu na to iż jedna z logopedek przebywa na 

urlopie macierzyńskim. Na każdych zajęciach dyżury i spotkania indywidualne. W grupie 5-latków 

przeprowadzane zostały logopedyczne badania przesiewowe. Badania takie planowane są również w 

klasie 0B – dla dzieci, które dopiero w tym roku dołączyły do szkoły. Zapotrzebowanie na porady 

logopedyczne jest bardzo duże zarówno w grupie najmłodszych uczniów jak i starszych dzieci.      

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 2 psychologów dziecięcych i rodzinnych. Pedagog szkolny 

przebywa na urlopie macierzyńskim. 

 

Apelujemy do rodziców o terminowe wpłacanie czesnego. Jeśli rodzina ma problemy finansowe, to może 

wystąpić do zarządu o rozłożenie na raty, ulgę czy zwolnienie z czesnego. 

 

PARKING  - ograniczenia parkingowe, zakaz parkowania pod Sanitetsforening, w miarę możliwości 

prosimy o dojeżdżanie autobusem lub przywożenie dzieci na zmianę ( rotacje ze znajomymi) 

 

Dotychczasowe aktywności: 

Dodatkowe oferty (stan na dzień dzisiejszy): 

Odbyły się: 

a.) Narodowe Czytanie – w kalsach V i VI 

b.) Wizyta Studyjna wykładowców z UMK w Toruniu – wykłady dla nauczycieli i rodziców oraz 

hospitacje w klasach w czasie zajęć – 17-19 października 

c.) Spotkanie z ratownikiem medycznym i przeprowadzenie krótkiego kursu  w grupach młodszych – jeśli 

będzie możliwość, chcielibyśmy takie spotkania przeprowadzić również w klasach starszych.  

d.) Bal Wszystkich Świętych – 27 października 

e.) Akademia z okazji 11 listopada 

Przed Nami 

f.) Teatr Mikołajkowy  - dwa przedstawienia „Mały Książę” – 30.11-01.12 

g.) Mikołaj 08.12.2019r.  

h.) Kiermasz Bożonarodzeniowy 08.12.2019r. – część dochodu chcemy przeznaczyć na cele charytatywne 

(propozycje ?) oraz na organizację Pikniku Rodzinnego na zakończenie roku szkolnego 

i.) Koncert kolęd – w połowie stycznia – i związane z tym warsztaty wokalno-muzyczne pod 

kierownictwem sióstr Bugajskich. 

http://www.szkolawstavanger.no/
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j.) Bal Karnawałowy – luty 

k.) II Konkurs Recytatorski „Czarowanie Słowem” 

l.) Dzień Dziecka na przełomie maja/czerwca. 

m.) Możliwe są klasowe wyjścia – imprezy integracyjne, ale poza godzinami pracy szkoły. Wyjścia 

integracyjne organizują rodzice w porozumieniu z nauczycielem wychowawcą. (1500kr) 

n.) Świetlica szkolna dla rodzeństw, które kończą zajęcia o różnych porach. 

 

Planowane jest szkolenie doskonalące dla nauczycieli we współpracy ze stowarzyszeniem Wspólnota 

Polska. 

 

PODRĘCZNIK DO GEOGRAFII 

W tym roku ma być wydany podręcznik do geografii, nie wiemy czy będzie możliwość zakupu dla celów 

prywatnych czy będzie dostępny jedynie w bibliotece szkolnej. W tej chwili wprowadzane są ostatnie 

poprawki i podręcznik ma trafić do druku. 

 

DOFINANSOWANIA  

Z ramienia zarządu zostały wysłane do fundacji „Wspólnota Polska” trzy wnioski o dofinansowanie 

między innymi nagród dla uczniów, zakupu lektur do biblioteki, spotkania teatralnego i innych. Wnioski 

będą rozpatrywane w marcu 2020 roku. 

 

Na dzień dzisiejszy żaden z dotychczasowych sponsorów nie podpisał z nami umowy o współpracę. Do 

dotychczasowych oraz potencjalnych sponsorów wysłane zostały maile z zapytaniem. 

W przypadku naszego głównego sponsora - PGNiG Upstream Norway zmieniły się zasady przyznawania 

dotacji  - wnioski nie są już rozpatrywane w oddziale norweskim ale w głównej siedzibie PGNiG w 

Warszawie. 

W czerwcu wysłany został list intencyjny do LOTOS E&P Norge AS. Taka sama sytuacja jak w 

przypadku PGNiG – proces długotrwały, decyzje zapadają w Polsce. 

 

Towarzystwo Polsko- Norweskie  co roku wspiera nas jakąś kwotą – w tym roku również na potrzeby 

szkoły przekazali 5.000kr. 

 

http://www.szkolawstavanger.no/
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PODRĘCZNIKI: 

Co roku składamy do ORPEG’u wniosek o przyznanie darmowych podręczników i ćwiczeń dla naszych 

uczniów. Proces jest mozolny i długotrwały. 

W tym roku, mimo naszych monitów iż szkoła w Norwegii zaczyna się wcześniej, ćwiczenia dotarły do 

nas w połowie września. Paczki były niekompletne – brakowało dużej ilości ćwiczeń, które zostały 

dosłane w październiku. 

To bardzo utrudnia nam zaplanowanie zajęć. 

Podręczniki się praktycznie co roku zmieniają.  

 

INNE: 

Informacja o dalszym zlecaniu sprzątania szkoły po zajęciach firmie „Evask” . 

 

Informacja o wynajmowania szkoły. Ubiegamy się o to co roku i jak do tej pory szkoła jest nam 

wynajmowana, ale już tylko bezpośrednio od Tjensvoll Skole, a nie od gminy Stavanger jak to bylo do 

2013 roku. 

 

Działa tez nasza strona internetowa – tam oraz na Facebooku rodzice znajda bieżące informacje. Ważne 

zaglądać tam choć w tygodniu przed zajęciami. Staramy się ograniczyć maile do rodziców.  

Skrzynki pocztowe na wp.pl o2.pl i interia.pl często traktują maile ze szkoły jako spam. Polecamy 

sprawdzać tą zakładkę. 

 

2. Budżet szkoły 

Dochód stanowi czesne i składki członkowskie oraz dofinansowania od sponsorów. Na dzień dzisiejszy 

brak wpłat oprócz wsparcia od TPN. 

Główne obciążenia: 

Ubezpieczenie  - 21 tys. Koron zapłacone we wrześniu. 

Roczny koszt sprzątania to ok 60 tys. norweskich koron 

Organizacja Mikołajków 30 tys koron norweskich 

Nagrody dla uczniów na koniec roku – 30 tys koron norweskich 

http://www.szkolawstavanger.no/
mailto:szkola.sobotnia@gmail.com


 

Polska Katolicka Szkoła Sobotnia w Stavanger  -  Polsk Katolsk Lørdagsskole i Stavanger 

Adres do korespondencji:  Postboksnr 3012, 4392 Sandnes, NORGE 

Org nr 992 680 016 

Tel. admin.: 0047 99854691  lub 0047 47722236 

http://www.szkolawstavanger.no/ e-mail: szkola.sobotnia@gmail.com 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wynagrodzenie dla nauczycieli w wysokości 350kr za przepracowaną sobotę – jest to zgodne z 

norweskimi przepisami o wynagrodzeniach dla wolontariuszy współpracujących z organizacjami użytku 

publicznego. 

Integracyjne wyjścia klasowe – 24 tys koron norweskich. 

Materiały biurowe/papiernicze (tonery do drukarki, papier ksero) – 30 tys koron norweskich (komplet 

tonerów do drukarki to koszt 5.500-6.000kr). 

Szczegółowy budżet jest do wglądu u Dyrektora Szkoły. Budżet na rok szkolny 2019/2020 będzie 

rewidowany w styczniu 2020r. 

 

Profesjonalna księgowa prowadzi finanse, druga księgowa sprawdza. 

 

3. Informacja o stanie zarządu na lata 2019-2021 

 

Zarząd został wybrany na walnym zebraniu w maju 2019r na 2-letnią kadencje: 

1. Zbigniew Kozłowski - przewodniczący 

2. Beata Szromek – z-ca przewodniczącego 

3 Dorota Przybyło- sekretarz 

6.Michał Smykowski – członek 

7. Magdalena Tynkiewicz – członek 

8. Aleksandra Gałecka – członek 

9. Katarzyna Bugajska - członek 

Z ramienia pełnionej funkcji w skład Zarządu wchodzi również Dyrektor szkoły Antoni Czajkowski. 

 

Na każdych zajęciach członkowie zarządu pełnią dyżur w administracji. Administracja w Sali 113 – 

godziny przyjmowania stron 10.30-14.30. 

Na rozmowę z Dyrektorem lub dyżurującym członkiem zarządu można się umówić mailowo: 

dyrekcja@szkolawstavanger.no 

zarzad@szkolawstavanger.no 

 

Czy są tej sprawie jakieś uwagi od zebrania? - BRAK 

http://www.szkolawstavanger.no/
mailto:szkola.sobotnia@gmail.com
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Wszelkie pytania i uwagi do zarządu można kierować na adres e-mailowy podany na stronie szkoły. 

Zarząd zachęca do tej formy kontaktu. 

 

4 i 5.Pytania, sprawy różne i wolne wnioski:  

 

Czy wpłynął jakiś wniosek do zarządu do dnia 22 listopada? – NIE 

 

Wnioski nowe, które wpłynęły podczas Walnego Zebrania: 

1. O unowocześnienie metod nauczania języka polskiego w naszej szkole, przy pomocy metod 

proponowanych przez profesorów z UMK lub innych metod. 

2. O przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy również w klasach starszych. 

3. Aby ćwiczenia do języka polskiego dla klas 5 i 6 mogły być wykorzystywane w kolejnych latach. 

Argument jednego z rodziców: Dzieci wypełniają mało stron w ćwiczeniach. Mogłyby uzupełniać 

ołówkiem i mazać, tak aby kolejny rocznik mógł korzystać z tych samych ćwiczeń.   

4. W trakcie krótkiej dyskusji na temat nagród dla dzieci, padł pomysł, aby rodzice wyszli z 

propozycja jakie nagrody nauczyciele mogą kupić dla dzieci na koniec roku. Czasem nagrody się 

duplikują lub nie są trafione, czasem zbyt kosztowne. Może dobrym pomysłem byłby zakup lektur 

na kolejny rok?  Zarząd zadał pytanie, w celu orientacyjnym, ile osób, z obecnych na sali, jest za 

zmianami zasad zakupu nagród. 19 osób było za tym, aby żadnych zmian nie wprowadzano, ze 

jest dobrze, 4 osoby chcą aby temat przedyskutować, 2 osoby się wstrzymały (ilość osób w 

momencie glosowania: 25).  

5. O poprawienie komunikacji pomiędzy Zarządem a rodzicami kontaktowymi. Osoby kontaktowe 

nie są na bieżąco i nie przekazują bieżących informacji o potrzebach szkoły, w poszczególnych 

klasach. Aleksandra Gałecka podejmuje się poprawienia tej sytuacji i podjęcia korespondencji w 

celu przesyłania bieżących informacji do rodziców kontaktowych.  

6. Padła propozycja robienia zdjęć grupowych – fotografowanie klas. Czekamy na oferty od 

fotografów.   

7. Wniosek o podjęcie próby dofinansowania szkoły przez rodziców, m.in. puszka na korytarzu, z 

napisem ‘korona na szkole’. 

http://www.szkolawstavanger.no/
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8. Aby rozpowszechnić informacje, iż szkoła nie ma w na dzień Walnego Zebrania poważnie 

zadeklarowanego sponsora głównego. 

9. Pomysł aby rozesłać raport do wszystkich członków stowarzyszenia. Padł komentarz, ze Zarząd 

słabo informuje rodziców o aktualnych problemach szkoły.  

10. Informacja dla rodziców: nie ma pewności, ze na spotkaniu 7 grudnia będą rozdane legitymacje. 

Konsulat może nie zdążyć ich wysłać w tym tygodniu.  

 

Zakończono o godzinie 11:50. 
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