Association des parents d’élèves de la section polonaise
de l’école primaire Marie-Curie, du collège les Hauts Grillets
et du lycée d’état international de Saint-Germain-en-Laye
________________________________________________
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA
STOWARZYSZENIA RODZICÓW SEKCJI POLSKIEJ W DNIU 15.01.2016

Obecni:
Członkowie Biura Zarządu :
Prezes Ludmiła Charton
Wiceprezesi : Magdalena Braems, Anna Palusinska
Skarbnik : Wioletta Daou
Sekretarz : Joanna Materna
Pozostali Członkowie Zarządu:
Grażyna Swięciochowska, Piotr Pyszkowski, Danuta Kostrzewska, Agnieszka Saint, Radoslaw Lucjanek, Janusz Petlic,
Leontyna Tomaszewska, Sylwester Paczek, Bogna Tarasewicz, Ewa Sienicka

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podsumowanie Marché de Noel
Organizacja dyskoteki w gimnazjum
Przygotowanie obiadu polskiego w gimnazjum
Koncert wiosenny
Organizacja wycieczki do Krakowa
Studniowka
Prosby i potrzeby nauczycieli
Informacje rozne

Sprawozdanie:
1.Podsumowanie Marché de Noel
Impreza byla bardzo udana. Padlo kilka uwag odnosnie cennika potraw. Trzeba bedzie go zmodyfikowac na przyszly rok
(cennik nie dostosowany do potrzeb kupujacych).

Rozliczenie finansowe:
•
•
•

Calkowity utarg ze wszystkich stoisk wyniosl 6116.90 euro
Po odliczeniu kosztow sekcja polska przekaze Klubowi Miedzynarodowemu 1705.43 euro
Kwota pozostajaca w sekcji to 1771.13 euro

Pieniadze przeznaczone dla klubu Miedzynarodowego zostana przekazane przelewem.
2.Organizacja dyskoteki w gimnazjum
Jak co roku dnia 5 lutego 2016 w gimnazjum odbedzie sie dyskoteka organizowana przez sekcje miedzynarodowe dla
wszystkich uczniow.
Organizacja imprezy jest mozliwa dzieki udzialowi rodzicow. Chetni beda mogli zapisywac sie w sondazu Doodle.
Koordynacja organizacji z innymi sekcjami zajmie sie Joanna Materna.
3.Przygotowanie obiadu polskiego w gimnazjum
10 marca w gimnazjum odbedzie sie tradycyjny obiad polski. Jest on organizowany przez rodzicow klasy 6. Katarzyna de
Graaf skontaktuje sie z lacznikami klasy 6 i przekaze informacje dotyczace organizacji obiadu.
4.Koncert wiosenny
Koncert wiosenny odbedzie sie 24 marca o godz. 19.30 w amfiteatrze Liceum Miedzynarodowego. W tym roku bedzie to
koncert utworow Fryderyka Chopina.
Sposrod trzech propozycji pianistow zarzad wybral wiekszoscia glosow propozycje przedstawiona przez mlodego pianiste
polskiego pochodzenia , pana Mathisa Zielinskiego. Pan Zielinski koncertowal juz dla Instytutu Polskiego w Paryzu. Koszt
jednogodzinnego koncertu to 400 euro. Program jest do ustalenia z pianista.
Bedziemy mieli do dyspozycji pana Regisseur do przygotowania amfiteatru.
Magda Braems skontaktuje sie z osoba, ktora nastroi fortepian.
Trzeba znalezc osoby, ktore poprowadza koncert w dwoch jezykach.
Pozostaje takze otwarta kwestia plakatu i programu.
W zwiazku z terminem koncertu (Wielki Czwartek) zostanie zorganizowany skromny poczestunek po koncercie (lampka
szampana, napoje, przekaski). Lista zakupow zajmemy se na nastepnym zebraniu.
5.Organizacja wycieczki do Krakowa
Wycieczka odbedzie sie od 11 do 15 maja 2016r. Zglosilo sie 34 dzieci.
Bilety lotnicze zostaly zakupione (wylot z lotniska Charles de Gaulle w Payzu), noclegi sa zamowione w hostelu
« Goodbye Lenin »
Opiekunami w trakcie wycieczki beda : pan Lipiec, Janusz Petlic oraz Karolina Widzynska lub Berta Seth.
Formalnosci do wypelnienia przed wyjazdem :
•
•

Miesiac przed planowanym wyjazdem nalezy zlozyc u pani Lapouge dokumentacje zawierajaca program i cel
pedagogiczny wycieczki. Formularz do wypelnienia jest dostepny w sekretariacie gimnazjum.
Nalezy poinformowac o wyjezdzie kadre pedagogiczna

Janusz Petlic zaprezentuje program wycieczki na nastepnym zebraniu.

6.Studniowka
Czesc oficjalna studniowki odbedzie sie w Ambasadzie RP w Paryzu. Tegoroczna impreza odbedzie sie wraz z
maturzystami z Liceum Montaigne z Paryza.
Na proby, ktore beda odbywaly sie w Liceum Montaigne uczniowie beda mieli wstep z dowodem tozsamosci (plan
vigipirate).
Na dyskoteke, ktora odbedzie sie po czesci oficjalnej sa dwie propozycje sal. Wybor zostanie dokonany w zaleznosci od
zaproponowanych cen. Beda potrzebni rodzice do pomocy.
7.Prosby i potrzeby nauczycieli
•
•
•

•

Sekcja polska w szkole podstawowej otrzymala telewizor z gimnazjum. Zarzad zaakceptowal prosbe o zakup
komputera. Poprosimy o dofinansowanie z Ambasady.
Przeglosowano zakup 6 albumow o St Germain na prosbe nauczycieli sekcji. Albumy posluza jako drobny
podarunek dla gosci i szkol partnerskich.
Przeglosowano projekt instalacji tablicy cyfrowej w gimnazjum. Przewidywany koszt to okolo 2500 euro.
Wystosujemy prosbe o dofinansowanie z Klubu Miedzynarodowego.
Kadra pedagogiczna z gimnazjum przeszla juz odpowiednie szkolenie.
W gimnazjum potrzebne sa lektury szkolne. Padla propozycja wyslania prosby do wszystkich rodzin droga
mailowa zeby oddawali przeczytane przez dzieci lektury na potrzeby sekcji.
Brakujace lektury zostana zamowione przez Stowarzyszenie rodzicow.

8.Informacje rozne
•
•
•
•

Anna Palusinska bedzie brala udzial z ramienia naszej sekcji w zebraniach ASNLI odbywajacych sie co trzy
miesiace. Nastepne spotkanie 25.01.16
Sekcje polska na zebraniach APELI, ktore odbywaja sie co trzy mieciace bedzie reprezentowac Agnieszka Saint.
Nastepne zebranie zaplanowane jest na 19.01.16.
Po rozliczeniu wycieczki do Wroclawia kazdy uczestnik dostanie zwrot kosztow w wysokosci 139.48 euro.
Osobom, ktore nie zaplacily skladki sekcyjnej na biezacy rok zostanie ona potracona.
Nabor do Sekcji: daty nie sa jeszcze znane, niemozliwe jest wiec ogloszenie wiadomosci na stronie internetowej.

Następne spotkanie Zarządu odbędzie się w piatek 19 lutego 2016r o godzinie 20.00.

Sekretarz
Joanna Materna

