
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA RODZ ICÓW 
SEKCJI POLSKIEJ W DNIU 15.04.2016 
 
W składzie: 

Prezes: Ludmiła Charton 

Wiceprezes: Magdalena Braems 
Skarbnik: Wioletta Daou (nieobecna) 
Sekretarz: Joanna Materna 
 
Obecni rodzice, członkowie Stowarzyszenia: 
Grażyna Swięciochowska, Natalia Wojtas, Janusz Petlic, Sylwester Paczek, 
Katarzyna de Graaf, Bogna Tarasewicz, Leontyna Tomaszewski, Marcin Sujecki, 
Malgorzata Grolier 
 

1. Podsumowanie Wieczoru Polskiego 

Koncert był bardzo udany. Podziękowania dla artysty za pięknie wykonany repertuar i 

dla rodziców, którzy włączyli się w przygotowanie koncertu. 

 

2. Organizacja „Drzwi Otwartych ” w gimanzjum 21.05.2016 

- jak co roku przygotujemy polskie stoisko ze zdjęciami i pracami naszych uczniów 

- Wioletta Daou zamówi cukierki  

- Ludmiła przygotuje wizytówki  

- Joanna Materna wywoła aktualne zdjęcia i przygotuje stoisko 

Potrzebni będą rodzice do dyzurów miedzy 9.00 a 12.30. Padla równiez propozycja 

oprowadzania nowych dzieci i rodzicow po gimnazjum. Potrzebne sa chętne dzieci 

lub rodzice ze starszych klas. 
 

3. Organizacja  „Lyc ée en Fete ” 28.05.2016 

- potrzebujemy podarunki do przekazania na tombole, Wioletta Daou przekaże bon 

do restauracji i przygotujemy koszyk z polskimi przysmakami (Janusz jest 

odpowiedzialny za zakupy do koszyka w czasie wycieczki do Krakowa: miód, 

slodycze, konfitury, ...) 

- planujemy dwa stoiska żywnościowe i stoisko z watą cukrową w zależności od 

akceptacji Klubu Międzynarodowego  



- proponowane dania to: kiełbaski z grilla z frytkami, oscypki z żurawiną, ogórki 

kiszone oraz tradycyjnie mięsa, pierogi, bigos, sałatki i surówki i ciasta przygotowane 

przez rodziców 

- trzeba będzie zmienić  cenniki  

- Joanna Materna przygotuje sondaz Doodle do przekąsek i dyzurów 

- zakupem napojów zajmie się Sylwester Paczek a rzeczy potrzebnych do grilla 

Marcin Sujecki i Slawek Sulek; Janusz jest odpowiedzialny za inne zakupy 
 

 
4. Wycieczka do Krakowa 11-15 maj 2016 

Organizacja przebiega bardzo sprawnie, wszystkie sprawy sa już dopięte, uczniowie i 

kadra – gotowi do wyjazdu. 

 
5. Otwarcie Sekcji Polskiej w Szkole Podstawowej im  Marie Curie w St 

Germain en Laye 23.05.2016 
 

- uroczystość odbędzie się w poniedziałek 23 maja o godzinie 14.30 

- będziemy zaszczyceni obecnością: pana Ambasadora, pana Prezydenta Miasta, 

Inspektorów z Akademii z Wersalu, przedstawicieli innych Sekcji Międzynarodowych  

i oczywiście Kadry Pedagogicznej naszej sekcji, uczniów i rodzin 

- do pomocy przy dekoracji i obsłudze uroczystości zgłosiły się Natalia Wojtas i Kasia 

de Graaf, potrzebnych będzie jeszcze kilka osób 

 
6. Potrzeby nauczycieli i sprawy rozne 

 

• Nie dostaliśmy dofinansowania zakupu tablicy cyfrowej do gimnazjum od 

Klubu Międzynarodowego. Tablice zakupi Ludmiła Charton, potrzebujemy 

kogos, kto zajmie się instalacją. Propozycja: instalacją zajmie sie firma 

Marcina (przykrecenie do sufitu) i maz Ludmily (podlączenie informatyczne) 

• zarząd przekaże kwotę 100 euro na realizacje projektów klasowych w 

gimnazjum ( audiobook, gazetka szkolna…)   

•  jest jeszcze kilka rodzin, które nie zapłaciły składek, prosimy łączników o 

kontakt z tymi rodzinami 



• Ania Palusinska, pełniąca funkcje wiceprezesa stowarzyszenia rodziców, 

zawiesza swoja działalność w sekcji na pewien czas 

• Nalezy zacząc organizacje nastepnej Studniówki. Rodzice z klasy 1ère 

proszeni sa o propozycje kilku terminów (do uzgodnienia z Ambasada) 

• Nalezy rozwazyc date przyszlorocznego Wiosennego Koncertu, biorac pod 
uwage Swieta Wielkanocne. Moze w maju? 

• Berta prosi o odebranie rzeczy, ktore sa przechowywane u niej w garazu. Na 

razie nie ma osoby z tak duzym pomeszczeniem. W pózniejszym czasie 

rozwazane bedzie wynajecie magazynu. 
 
 

Następne  spotkanie Zarządu odbędzie się w piątek 20 maja o godzinie 20:30. 

 
                                                   Sekretarz Joanna Materna 


