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Sprawozdanie z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Sekcji Polskiej  

z dn. 26.02.2016 
 

Obecni: 

Członkowie Biura Zarządu: 

Prezes: Ludmiła Charton 

Wiceprezesi: Magdalena Braems, Karolina Widzynska 

Skarbnik: Wioletta Daou 

Sekretarz : Joanna Materna (nieobecna), funkcje spelnia Agnieszka Saint 

Pozostali Członkowie Zarządu: 

Agnieszka Saint, Slawomir Sulek, Natalia Wojtas, Danuta Kostrzewska, Teresa Davidson, Ewa Jelska, Edyta 

Skorzynska-Cintas, Piotr Pyszkowski, Katarzyna de Graaf, Bogna Tarasewicz, Leontyna Tomaszewski, Janusz Petlic, 

Grażyna Swięciochowska, Agata Bodzioch 

 

Agenda: 

1. Podsumowanie Studniowki 

2. Podsumowanie dyskoteki w gimnazjum 05.02 

3. Organizacja obiadu polskiego w gimnazjum 10.03 

4. Organizacja Koncertu Wiosennego 24.03 

5. Organizacja wycieczki gimnazjalistów do Krakowa 11.05-15.05 

6. Potrzeby nauczycieli 

7. Nabor do Sekcji Polskiej 

8. Informacje rozne 

 

 Sprawozdanie: 

1. Podsumowanie Studniowki  

Impreza bardzo udana, zarowno czesc oficjalna jak i zabawa nocna. Podkreslone jest zadowolenie mlodziezy, 

rodzicow i zaproszonych gosci. 

Serdeczne podziekowania dla rodzicow uczniow klas nizszych za pomoc w czasie Studniowki. 

Dwoch uczniow z klasy maturalnej nie uregulowalo jeszcze skladki sekcyjnej. 

Ludmila jeszcze raz przesle prosbe o uregulowanie sytuacji. 
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2. Podsumowanie dyskoteki w gimnazjum 05.02 

Zabawa bardzo udana, gimnazjalisci zadowoleni; podziekowania dla rodzicow, ktorzy pomagali przy organizacji 

imprezy.  

 

3. Organizacja obiadu polskiego w gimnazjum 10.03 

Zaplanowany na czwartek 10 marca. Odpowiedzialni rodzice klas 6ème. 

Menu juz ustalone: 

• zupa pomidorowa 

• gulasz, pulpety w sosie pomidorowym, mizeria 

• sernik, lody, soki owocowe 

• niespodzianka - grzeski dla dzieci i nauczycieli 

 

4. Organizacja Koncertu Wiosennego 24.03 

Koncert muzyki fortepianowej, trzy utwory Chopina i jeden Paderewskiego.  

Zrobieniem programu zajmie sie Piotr Pyszkowski, drukowaniem, chetni rodzice; podzial do ustalenia w miare 

mozliwosci kazdego.  

Koncert zakonczy sie lampka szampana podana w amfiteatrze. 

Zaproponowani konferansjerzy: Matylda i Kajetan. 

Do zakupienia kubki, napoje bezalkoholowe oraz aperitify. Prosba o przygotowanie lekkiego poczestunku 

(koreczki, aperitify, ...). Ostateczne szczegoly do ustalenia na zebraniu przed koncertem (18 marca). 

 

5. Organizacja wycieczki do Krakowa 

Bilety samolotowe zakupione, 34 uczestnikow,  

Program ustalony. 

Jako opiekunowie uczniom beda towarzyszyc  : Pan Lipiec, Karolina Widzynska i Janusz Petlic.  

 

6. Potrzeby nauczycieli 

Pani Tarkowska wystapila z prosba o pomoc w prowadzeniu prac administracyjnych. 

Rozwazana jest kwestia ewntualnego zaangazowania sekretarki. Na jakich warunkach? 

Jaki budzet? Sprawa do ponownego omowienia.  

Tymczasowo pomoc oferuje jedna mama.  
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Lektury dla dzieci: zrobione zostana 2 listy Doodle, na ktore beda mogly wpisywac sie rodziny chetne oddac lub 

zakupic ksiazki dla Sekcji. 

Elektroniczna tablica dla gimnazjum- decyzja o zakupie z budzetu sekcji zatwierdzona. 

Ludmila zwroci sie z prosba o pomoc w dofinansowaniu do Klubu Miedzynarodowego. 

Komputer dla Pani Grazyny Swieciochowskiej moze byc ewentualnie zakupiony praz Ambasade RP. Ludmila 

wysyla do Ambasady RP wniosek z prosba o zakup komputera. 

Tymczasowo, propozycja przekazania komputera przez jednego z rodzicow. 

 

7. Nabor do Sekcji Polskiej 

Nabor do Sekcji Polskiej na poziomie gimnazjum zaplanowany jest na czwartek 10 marca. 

Zebranie z rodzicami kandydatow bedzie mialo miejsce w tym samym czasie co testy dla dzieci. 

Testy dla kandydatow do sekcji polskiej na poziomie szkoly podstawowej maja sie odbyc 10 maja. Brakuje jeszcze 

dwoch chetnych. Na poziomie CP/CE1 sekcja moze przyjac maksymalnie 7 osob. 

Gdzie zamiescic ogloszenia o naborze do sekcji na poziomie szkoly podstawowej?  

Obecni na zebraniu proponuja : Kosciol Polski, sklep « Baltyk » w St Germain en Laye, zamieszczenie linkow na 

stronie internetowej « Poloniki », na facebooku Francja-Polska. 

Piotr doda profilowanie wyświetleń do naszego konta facebookowego/postu o rekrutacji (kobiety 25-35 lat, 15 km 

od Saint-Germain-en-Laye). 

Ludmila wysle informacje do wszystkich aktualnych rodzin z Sekcji z prosba o przekazywanie informacji o naborze 

do Sekcji na poziome szkoly podstawowej. 

8.Informacje rozne 

Pomysl zakupienia maszyny do waty cukrowej - do rozwazenia przed Lycée en fête. 

Rodzice Sekcji Polskiej przy Liceum Montaigne, proponuja zwiedzenie sali merostwa VI dzielnicy , ewentualna sala 

na przyszla studniowke. Ambasada pozostaje najbardziej prestizowym miejscem dla polskich maturzystow.  

 

Następne  spotkanie Zarządu odbędzie się w piatek 18 marca 2016r o godzinie 20.00. 

 

Prezes        Sekretarz 

Ludmiła Charton      Agnieszka Saint 


