Sprawozdanie Skarbnika Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja za rok 2020/2021 Pani
Ilony Bieńkowskiej:
Szanowni Państwo
Niestety kolejny rok szkolny zakończyliśmy deficytem finansowym, który wynosi £1,445. Złożyło się
na to kilka czynników, które Państwu chciałabym przybliżyć.
Z racji pandemii Covid-19 zostalismy zmuszeni przez rzad przejść ponownie na zdalne nauczanie.
Wirtualne lekcje, ktore zorganizowalismy, pociagnely za soba konsekwencje finansowe. Z racji tego,
że w okresie nauczania zdalnego nie płaciliśmy za wynajem sal szkolnych, zaoszczędzone w ten
sposób pieniądze zostały w całości przeznaczone na zniżki za czesne. Kwota zaoszczędzonego
czynszu wyniosła £6,352, zatem zniżka na każde dziecko wyniosła £16,40.
Po raz kolejny zmuszeni bylismy odwolac nasze coroczne imprezy – Mikołajki, Street Party oraz BBQ.
Sprzedaz w sklepiku oraz rejowce rozwniez niestety zostala zatrzymana. Szkola stracila na tym około
£10,000. Mamy nadzieję, że w obecnym roku szkolnym uda się zrealizować wszystkie zaplanowane
imprezy szkolne. Slepik i kawiarenka wznowiły działalność, a zarząd przygotowuje się do organizacji
zabawy mikołajkowej, na których mamy nadzieje gościć wielu z Państwa.
W ubieglym roku szkolnym otrzymalismy 2 dotacje ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Pierwsza
dotacja była na poczet roku szkolnego 2020/2021 w wysokosci £2,128. Druga dotacja w wysokości
£4,135 przyznana została na poczet obecnego roku szkolnego 2021/2022. Dotacja ta zostanie
powiekszona o mamy nadzieję kolejne £2000- £3000 i będzie uzależniona od ilości złożonych
wniosków legitymacyjnych. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyczynili sie do tego i złożyli
wnioski. Ponadto otrzymalismy również dotację w wysokości £400 z Ambasady RP w Londynie.
Podczas wybuchu pandemii wszyscy nauczyciele oraz asystenci kontynuowali prace zdalna,
natomiast skorzystalismy z „furlough scheme” czyli wynagrodzenia postojowego placonego przez
HMRC dla naszych absolwentow. Nie były to jednak duże dodatki. Z „furlough” otrzymalismy nieco
poniżej £870.
Szkoła poniosła również nakłady w wysokości £1000 na nową stronę internetową. Mamy nadzieję, że
ułatwia ona komunikację z Państwem i że zmiana ta została przyjęta przez Państwa pozytywnie.

Zarząd podjął decyzję, aby wprowadzić opłate administracyjną w wysokości £30 dla rodziców nie
uiszczających opłat za czesne na czas. Widzimy bardzo pozytywne skutki tej decyzji, ponieważ 99%
opłat wnoszonych jest terminowo. Jako zarząd rozumiemy, że pandemia była trudna dla wielu rodzin
pod względem finansowym. Rodzicom, którzy zgłaszali problemy w uiszczeniu czesnego, staraliśmy
się pomóc rozkładając czesne na dogodne raty.
Koncentrując się na obecnym roku szkolnym największym wyzwaniem obecnie jest spadająca liczba
dzieci w szkole. Wypisy często są powodowane powrotami do Polski czy przeprowadzkami. część
rodziców wypisała dzieci, ponieważ szkoła zmuszona była przejść na zdalne nauczanie.
Zachęcamy Państwa do dzielenia sie informacją wsród swoich znajomych, że mamy wolne miejsca w
większości roczników i mamy nadzieję, że szkoła powoli wróci do swoich dawnych rozmiarów. W chwili
obecnej mamy okolo 35 mniej dzieci, niż przed okresem pandemii, co przekłada się na spadek
przychodów z czesnego w wysokości około £10,000 rocznie. Niestety spadek liczby dzieci nie przekłada
się tym samym na spadek kosztów, dlatego zarząd usilnie pracuje, aby pozyskać dodatkowe fundusze,
co nie jest niestety łatwe.
Zdajemy sobie sprawe, ze pandemia przez nastepne przynajmniej kilka miesiecy, bedzie ciagnela za
soba negatywne skutki finansowe dla naszej szkoly, dlatego bylibysmy wdzieczni za wszelkie formy
wsparcia naszej organizacji. Jak Panstwo wiedza jestesmy zarejestrowani jako organizacja
charytatywna, zatem kwalifikujemy sie do pomocy poprzez „Gift Aid”. Z kazdego darowanego przez
Panstwa £1 mozemy otrzymac 25pensow od Urzedu Podatkowego. Szczegoly znajda Panstwo na
stronie internetowej, lub mozna uzyskac je od czlonkow zarzadu.
Dziękujemy za dotychczasowe i prosimy o dalsze wsparcie naszej szkoły.

Report of the Treasurer of the Mikolaj Rej School of Native Subjects for the year 2020/2021 Ms.
Ilona Bienkowska:
Dear Sirs
Unfortunately we have ended another school year with a financial deficit of £1,445. This has been
due to a number of factors which I would like to outline.
Due to the Covid-19 pandemic we have been forced by the government to switch back to distance
learning. The virtual lessons that we have organized have had financial implications. As we did not
pay rent for the classrooms during the period of remote teaching, the money saved was used
entirely for tuition discounts. The amount of rent saved was £6,352 so the discount per child was
£16.40.
Once again we have been forced to cancel our annual events - Santa Claus, Street Party and BBQ.
Sales in the store and cruise room have also unfortunately been halted. The school has lost around
£10,000 on this and we hope to be able to hold all the planned school events this school year. The
shop and cafeteria have resumed their activities and the Board of Governors are preparing to
organise a Santa party at which we hope to welcome many of you.

Last year we received 2 grants from Stowarzyszenie Wspólnota Polska. The first grant was for the
2020/2021 school year amounting to £2,128. The second grant of £4,135 was for the current
2021/2022 school year. This grant will be increased by hopefully another £2000-£3000 and will
depend on the number of applications submitted. Thank you to all the parents who have contributed
and submitted applications. In addition we have also received a grant of £400 from the Polish
Embassy in London.
During the outbreak of the pandemic, all teachers and teaching assistants continued to work
remotely, but we did benefit from a furlough scheme paid by HMRC for our graduates. However,
these were not large allowances. We received just under £870 from the furlough.
The school has also incurred an expenditure of £1000 on a new website. We hope that it makes
communication with you easier and that this change has been welcomed by you.
The Board of Management has decided to introduce an administration fee of £30 for parents who do
not pay their school fees on time. We are seeing very positive results from this decision as 99% of
fees are paid on time. As a board we understand that the pandemic has been financially difficult for
many families. For parents who have reported difficulty in paying tuition, we have tried to help by
breaking tuition into convenient installments.
Focusing on the current school year, the biggest challenge right now is the declining number of
children in school. Some parents have dropped their children because the school was forced to
switch to distance learning.
We encourage you to share with your friends that we have vacancies in most year groups and we
hope that the school will slowly return to its former size. We currently have approximately 35 fewer
children than we did before the pandemic, which translates into a drop in tuition income of
approximately £10,000 per year. Unfortunately, the decrease in the number of children does not
translate into a decrease in costs, so the Board of Governors are working hard to raise additional
funds, which unfortunately is not easy.
We are aware that the pandemic will have a negative financial impact on our school for at least the
next few months, so we would be grateful for any support you can give to our organisation. As you
are aware we are registered as a charity and therefore qualify for Gift Aid. For every £1 you donate
we may receive 25 pence from the Inland Revenue. Details can be found on the website or obtained
from members of the board.
Thank you for your past support and please continue to support our school.

