
ZEBRANIE APESP 27 września 2022 godz. 18.00-19.30 

Obecni: D. Adamowicz, D. Biczyk, A. Cros, G. Ćmiel-Dubarry, P. Effantin, R. Guerder, A. Kawarska, 

I. Roula, I. Wróbel, A. Zylbersztejn 

 

Wydarzenia zorganizowane w ubiegłym roku 

Dzień Nauczyciela, konkurs czytelniczy, Mikołajki, Kiermasz książek, targ bożonarodzeniowy, pierwszy 

dzień wiosny, spotkania autorskie z Elizą Piotrowską i Łukaszem Wierzbickim, Dzień Dziecka, książki dla 

uczniów na zakończenie roku, kolacja maturzystów, święto „kermesse” w szkole podstawowej 

 

Budżet 2021-22 

19 974 euro, wydano razem 18 855,26 euro (+ wydatki opłacane bezpośrednio przez księgową na 

składki itp.) 

Projekty nauczycieli oszacowano na 3000 euro, wydano 1100 euro. 

Stan konta na 1.09.22 bez składek na 2022-23: 23 022,77 euro. 

Wpływy ze składek 2022-23: 17 876 euro. 

 

Piknik 

Na piknik zapisało się 96 uczestników; rodziców i dzieci. 

Impreza udana, miejsce dobrze wybrane, impreza do wpisania do kalendarza wydarzeń, informować 

już w czerwcu, jak tym razem. W kolejnych edycjach koniecznie PRZEWIDZIEĆ APTECZKĘ! 

Serdeczne podziękowania dla organizatorek! 

 

Stan sekcji 

Sekcja liczy 110 uczniów (stan na dziś, niektórzy rodzice jeszcze nie zapisali się do stowarzyszenia), 

mniej uczniów niż w zeszłym roku. 

Szk. podst. – 42 uczniów, gimnazjum – 43 uczniów, liceum – 25 uczniów 

 

Podręczniki 

Czekamy na zamówienie od nauczycieli. 

 

Prenumeraty 

Otrzymamy zwrot za czasopismo Fokus historia - koniec wydawnictwa. 

Nie doszła przesyłka Świerszczyków, złożymy reklamację. 

 



Strona internetowa 

Kłopot formalny z płatnością za hosting; I. Wróbel skontaktuje się z poprzednim webmasterem, 

J. Wetoszką. 

Umieścić link do strony Facebook na stronie internetowej stowarzyszenia. 

 

Nadchodzące wydarzenia 

Dzień Nauczyciela - propozycja prezentu dla 6 nauczycielek: czekoladki z Maison Palomas – zajmie się 
tym A. Zylbersztejn + bileciki P. Effantin, budżet 35 euro/os. 

Przegłosowano jednogłośnie. 
 
 
Mikołajki 

Budżet zeszłoroczny 750 euro, wydano 706 euro, w tym na zakup choinek (125 euro) 

W tym roku Mikołajki zaplanowano na 6 grudnia (wtorek). 

Mail do p. Fino + mail do rodziców z pytaniem, kto chciałby się zająć organizacją. 

 

Festiwal Młodych Artystów 

Nie wykluczamy organizacji. 

 

Projekty pedagogiczne nauczycieli 

P. A. Vallet potrzebuje ekran zwijany do sali (150 euro) - przegłosowano jednogłośnie; 40 euro na 

zakup lektury, książek i filmu na DVD (przegłosowano jednogłośnie); wymiana z sekcją polską 

w Strasbourgu dla klas gimnazjalnych, koszt transportu TGV 2400 euro – przegłosowano jednogłośnie. 

Projekt p. A. Borghese do przegłosowania mailowo po otrzymaniu szczegółów. 

Projekt p. J. Renaut – prenumerata czasopisma Viktor Junior. 

P. Frappier – nie wnosi o finansowanie. 

P. E. Matczak poprosiła o dofinansowanie wymiany Erasmus dla liceum w wysokości 30 euro na ucznia 

(finansowanie przyznano, wyjazd do Zawoi odbył się we wrześniu). 

 

Statut i regulamin APESP-u – zmiany 

Prace przedłużone, ponieważ są uwagi i trzeba jeszcze dopracować te dokumenty. 

Dyskusja nad sformułowaniem „indéfiniment rééligible” - propozycja ograniczenia do 4 lat; czekamy na 

propozycje D. Biczyk i A. Kawarskiej. Uściślić liczbę członków 11 versus 12 (nie ma już przedstawiciela 

szkoły). 

 



Pytanie o składki wpłacone w czerwcu: jak są budżetowane, na rok bieżący czy następny? 

Składki te, jak sprecyzowała księgowa po zeszłorocznym Walnym Zebraniu, zostały zaksięgowane jako 

wpływy w ubiegłym roku szkolnym, które przeszły do budżetu bieżącego roku. 

 

Lista kandydatów do zarządu 

Kadencja w trakcie: 

D. Adamowicz – kontynuacja, D. Biczyk - kontynuacja, I. Bador - rezygnacja, R. Guerder - kontynuacja, 

J. Guidault – rezygnacja, I. Wróbel - kontynuacja 

Koniec kadencji: 

G. Cmiel-Dubarry - rezygnacja, A. Cros - rezygnacja, P. Effantin – kontynuacja, A. Kawarska - 

kontynuacja, I. Roula - rezygnacja, A. Zylbersztejn - kontynuacja 

Nowi chętni: 

G. Ignacik, A. Revello, B. Bador 

UWAGA: Po zebraniu (28/09/2022) zgłosiły się dodatkowo następujące osoby: A. Boisseau, M. Siwonia-

Watroba. 

2 osoby na liście rezerwowej: I. Piwowarska, J. Kwiatkowska. 

 

Zebrania 

Dyrekcja CSI skróciła czas zebrań, trzeba je zakończyć o 19.30. W takiej sytuacji zebrania nie mogą być 

prowadzone w dwóch językach. Pada propozycja, aby językiem zebrań zarządu był język polski, 

a sprawozdania tłumaczone na język francuski i zamieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia. 

Głosowanie: jednogłośnie za. 

Decyzja ta zostanie umieszczona w regulaminie. 


