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Biuletyn Nr 1 (3) 2015
Chcielibyśmy wszystkim czytelnikom tego biuletynu
przedstawić sylwetki osób wybranych w tym roku szkolnym do
zarządu PECA (Polish Educational and Cultural Association)/
Polskiej Szkoły Sobotniej w Belfaście, a także przybliżyć cele i
zadania, które mamy do zrealizowania. Mamy nadzieję, że
poznanie nas bliżej zainspiruje wielu do przyłączenia się do
stowarzyszenia, które pragnie służyć dzieciom, rodzinom i
szerszej społeczności.

Polska Szkoła Sobotnia
St. Michael’s Primary School
514 Ravenhill Rd
Belfast BT60BW
Tel (dyrektor):
07595473586
E-mail:
dyrektor@pssbelfast.com
zarzad@pssbelfast.com
Strona www:
www.pssbelfast.com

Zgodnie z uchwalonym w dniu 26 maja 2012 roku Statutem, nasze
Stowarzyszenie nosi nazwę Polish Educational and Cultural Association (w
skrócie PECA), występującym również pod nazwą Maria Sklodowska Curie
Polish Saturday School, Polish Saturday School in Belfast lub Polska Szkoła
Sobotnia w Belfaście.

Zarząd PECA (Polish Educational and Cultural Association)/
Polskiej Szkoły Sobotniej w Belfaście

Najbliższe
wydarzenia
 NOWY ROK 2015

Z okazji Nowego
Roku życzymy
wszystkim
rodzinom wszelkiej
pomyślności i
spełnienia marzeń,
a także wielu
słonecznych dni i
ciekawie
spędzonych dni
deszczowych. ;-)

 10 stycznia 2015 pierwsze zajęcia
styczniowe

OD LEWEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU PSS BELFAST/PECA:








Ewa Jadczak – mama uczennicy V klasy, ze szkołą od jej powstania
Małgorzata Komander – SEKRETARZ ZARZĄDU, mama ucznia „zerówki”
Grzegorz Skibiński – emerytowany wykładowca na QUB, sympatyk szkoły
Sylwia Szkopińska – asystentka nauczyciela w szkole irlandzkiej, mama uczniów
klasy IV i VI
Artur Kaczorowski – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU, sympatyk
szkoły
Barbara Snowarska – PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU, mama uczniów „zerówki”
i V klasy
Mariusz Kłeczek – SKARBNIK ZARZĄDU, ojciec uczniów – 4-latki i 6-latki
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Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej jest organem wykonawczo-zarządzającym. Zarząd i wybrany przez niego
dyrektor (pani mgr Beata Dąbrowska) kierują całokształtem działalności Polskiej Szkoły Sobotniej w
okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia, reprezentują ją na zewnątrz i ponoszą
odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd PSS składa się z 5 do 12
członków wybieranych na Walnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spośród
wszystkich członków PECA/PSS Belfast. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Członkowie Zarządu mogą być
ponownie powołani na następną kadencję.

Przewodnicząca (Barbara Snowarska)/
zastępca przewodniczącej (Artur Kaczorowski)
kieruje pracami Zarządu
i reprezentuje wraz z dyrektorem (Beata Dąbrowska)
PSS na zewnątrz

Sekretarz (Małgorzata Komander) organizuje pracę
Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań
oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu

Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe PSS
oraz zbieranie składek członkowskich.

Członkowie Zarządu wykonują zadania według
podziału dokonanego przez przewodniczącego
oraz wynikające ze stosownych przepisów
prawnych: ze statutu, uchwał Walnego
Zgromadzenia i Zarządu oraz regulaminów i mogą
samodzielnie podejmować decyzje w powierzonym
im zakresie.
Wszyscy członkowie Zarządu za swoją działalność nie otrzymują wynagrodzenia
i nie mogą być pracownikami PECA/ PSS.
CELE
Stowarzyszenie zostało założone, aby realizować następujące główne cele:









Krzewienie polskiej kultury i języka i zapewnienie zajęć edukacyjnych

i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, w szczególności, ale nie wyłącznie,
polskiego pochodzenia,
Zapewnienie prowadzenia szkoły uzupełniającej dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
we współpracy z lokalnymi wydziałami edukacji, instytucjami państwowymi
i organizacjami wolotariackimi
Wspieranie rodziców polskich dzieci i tworzenie atmosfery, warunków i możliwości
sprzyjających wzajemnemu wsparciu wśród rodzin
Wspieranie działań służących lepszej integracji społeczności polskiej i
prowadzących do budowania pozytywnych relacji pomiędzy społecznościami i przeciwdziałania
dyskryminacji

Inne działania służące podobnym celom zgodnie z prawem o działalności charytatywnej
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ZADANIA
PECA może zgodnie ze statutem realizować swoje cele poprzez, m.in.:
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zapewnienie miejsca na zajęcia edukacyjne i rekreacyjne zgodne z celami statutowymi
zapewnienie poradnictwa lub udzielenie pomocy w otrzymaniu informacji na temat praw socjalnych i
innych oraz kierowanie do odpowiednich instytucji władnych udzielić takiej pomocy
wspieranie badań naukowych lub przeprowadzanie badań i ankiet i publikowanie ich wyników
organizowanie i pomoc w organizowaniu spotkań, wykładów, zajęć i wystaw oraz publikowanie
raportów, periodyków, książek, nagrań i innej dokumentacji
pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy z odpowiednimi umiejętnościami
zatrudnianie i wynagradzanie osób, z wyłączeniem członków zarządu, do realizacji celów statutowych
PECA

Do szegółowych zadań Zarządu należy, m.in.:
 prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością PECA/PSS,
 określanie szczegółowych kierunków działania,
 opracowywanie preliminarza budżetowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych i kontrola bieżących
wydatków
 podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 pozyskiwanie funduszy na działalność statutową PSS ,
 przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego na pracowników PSS,
 zapewnienie plynności finansowej PSS , w tym między innymi:
 zatrudnianie pracowników PSS i ustalanie stawek wynagrodzeń i ewentualnych bonusów (PECA zatrudnia w
chwili obecnej dyrektorkę szkoły, 14 nauczycieli oraz księgową (Monika Turkiewicz)),
 ustalanie czesnego za szkołę,






rozstrzyganie sporów pomiędzy rodzicami i Dyrektorem Szkoły,
przyjmowanie i wykluczanie członków PSS na zasadach określonych w statucie,
zwoływanie Walnych Zgromadzeń i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów
normatywnych w tym regulaminów,
 opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności
po zakończeniu roku obrachunkowego
 wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
WOLONTARIAT – DLACZEGO JA?!

Szkoła nie istniałaby bez wolontariuszy. Wszyscy członkowie
zarządu są wolontariuszami. Nauczycieli wspiera jako wolontariusze 8
dodatkowych osób. Mamy też wolontariuszkę-nastolatkę. Wiele
szkolnych imprez nie byłoby możliwe bez pomocy mam, ojców, dziadków
i innych sympatyków szkoły, którzy przygtowują ciasta i różne smakowite
potrawy, rozkładają i składają krzesła, nagłośnienie, pomagają w opiece
nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych, rozwożą magazyn „Nasz
Express” po polskich sklepach, itd, itp.
W kolejnym biuletynie przybliżymy rolę wolontariatu w życiu szkoły i stowarzyszenia i
przedstawimy możliwości jakie stwarza wolontariat dla rozwoju osobistego i zawodowego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w życiu szkoły zachęcamy do kontaktu z zarządem i
rozmowy o tym w jaki sposób możemy razem uczynić więcej dla polskich dzieci, rodzin i całej
społeczności: zarzad@pssbelfast.com lub 07949819862 (Barbara Snowarska)

