
ZEBRANIE APESP 15.11.2022 18:00-19:30 

Obecni: D. Adamowicz, D. Biczyk, M. Dubarry-Ćmiel, P. Effantin, R. Guerder, I. Wróbel, A. Zybersztejn 

 

Podsumowanie WZ 

- Zrozumiała prezentacja bilansu stowarzyszenia przez p. Margirier z Cabinet Baizet.  

- Ciekawe wystąpienie pani Matczak z wytłumaczeniem funkcjonowania szkoły i sekcji, sugestia, że taka 

prezentacja powinna się odbyć na osobnym zebraniu. Komentarz: prezentacja sekcji przez E. Matczak 

ma miejsce na początku roku szkolnego. Wystąpienie-list pani Matczak z historią sekcji zostanie 

opublikowany na stronie internetowej stowarzyszenia. 

- Dużo osób się spóźniło, więc zebranie rozpoczęło się z opóźnieniem, nie wszystkie osoby słyszały 

wprowadzenie, stąd pytania później.  

- Z powodu braku czasu nie przeprowadzono wyborów do nowego zarządu. Komentarze z sali, że 

obecny sposób wyborów jest niesprawiedliwy („decyduje kolejność zgłoszeń”). 

- Jednogłośna opinia członków Zarządu, że zachowanie niektórych uczestników Walnego Zebrania było 

nie na miejscu. 

 

Procedura zgłaszania kandydatur i wyborów do zarządu 

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 6 grudnia 2022 roku zaproponujemy głosowanie nad 

zmianami w regulaminie, dotyczącymi procedury wyborczej. 

To Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie składało się z 2 części:  

- wybór metody wyłaniania kandydatów do zarządu w drodze głosowania, 

- wybory do nowego zarządu według przegłosowanej wcześniej procedury. 

Przed Walnym musimy wysłać do wszystkich rodziców wiadomość z przedstawieniem propozycji 

procedur zgłaszania kandydatów.  

 

1. Osobne listy - każda grupa osób, która chce ze sobą współpracować i tworzyć zarząd 

stowarzyszenia, zgłasza swoją listę kandydatów (koniecznie od 6 do 12 osób na każdej liście). 

Każdy kandydat może znaleźć się tylko na jednej liście. Podczas Walnego Zebrania uczestnicy 

głosują na jedną, preferowaną przez siebie listę – zgłaszanie list w terminie do 30 listopada 

godz. 12:00; 

2. Jedna wspólna lista, na której znajdują się wszyscy chętni kandydaci do Zarządu, bez względu 

na to, czy kandydowali wcześniej czy nie. Każdy uczestnik zebrania zakreśla na liście wybranych 

przez siebie od 6 do 12 kandydatów - zgłaszanie kandydatur w terminie do 30 listopada godz. 

12:00; 

3. Aktualny sposób wyłaniania kandydatów (decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z 

obowiązującym regulaminem) - lista kandydatów obowiązująca na ostatnim Walnym 



(12 kandydatów). W razie wątpliwości dysponujemy przejrzystą informacją o kolejności 

zgłoszeń kandydatów do wglądu. 

 

Każda z opcji wyborów przeprowadzana jest w trybie tajnym. 

Wybrana spośród osób niekandydujących komisja skrutacyjna podlicza ilość głosów oddanych na każdą 

listę / każdego kandydata. 

O wygranej decyduje największa liczba głosów oddanych na listę lub kandydata. 

Propozycja Tabula rasa – wszyscy członkowie aktualnego zarządu rezygnują. 

Ze względów organizacyjnych musimy być przygotowani na wszystkie ewentualności, dlatego prosimy 

rodziców, którzy chcieliby kandydować o przygotowanie się, sporządzenie list i kandydatur. 

Komentarz: w innych szkołach również głosuje się na listę lub listy. 

Głosowanie – zagłosowano jednogłośnie za. 

 

 

Mikołajki 

Proponujemy zamówić w Polsce słodycze dla wszystkich dzieci. Po otrzymaniu przesyłki zorganizujemy 

zespół, który przygotuje paczki. Mamy już chętnych rodziców, którzy wystąpią w roli Mikołaja i Aniołka. 

Wstępnie organizacją zajmą się Patrycja Effantin, Roma Guerder i Adam Zylbersztejn. 

 

Prenumerata Świerszczyka – propozycja pani Clavier 

 

W propozycji mailowej od p. Agnieszki Clavier z 15 listopada 2022 roku padła propozycja darmowego 

transportu „Świerszczyka” w zamian za reklamę firmy przewozowej. Możemy podziękować za dowóz, 

ale nie możemy reklamować żadnej firmy z przyczyn etycznych. Z tych samych względów nie możemy 

również przeznaczyć zaoszczędzonych pieniędzy dla projektu klasy danego dziecka. Stowarzyszenie nie 

może zaakceptować takich warunków.  Propozycja spotkania i rozmowy z p. Clavier. 

 

Potrzeby nauczycieli 

Prośba p. Borghese o zakup mikrofonu za 130 euro – zagłosowano jednogłośnie za. 

Prośba p. Vallet o zwrot 17,69 PLN za zakup zeszytu ćwiczeń. – zagłosowano jednogłośnie za. 

 

Konkurs czytelniczy 

Do Zarządu nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o organizacji drugiej edycji konkursu czytelniczego 

przez p. Kawarską. Okazuje się jednak, że w konsulacie został złożony wniosek w imieniu 

stowarzyszenia APESP o dofinansowanie tego konkursu. Kwestia do wyjaśnienia.  


