ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE
KOMUNIKAT GRUDZIEN 2016

1. Prezes Ewa Koch przywitała zebranych i przedstawiła dzisiejszego gościa p. Arkadiusza Cimocha, z NSZ Nowe
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Pokolenie, który przedstawił szkołom projekt lekcji z historii najnowszej . Następnie prezes złozyła zarządowi ZNP
życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 oraz podziękowała za
współpracę w roku 2016: dyrektorom, nauczycielom, zarządom szkół, uczniom, a szczególnie wiceprezesom,
członkom zarządu, sekretarzom, rzecznikowi prasowemu, administratorowi strony internetowej i komisji
rewizyjnej.
Koordynator konkursu „1050-lecie Chrztu Polski” p. Helena Sołtys wręczyła nagrody przesłane
dla zwycięzców Międzyszkolnego Turnieju przez Senatora RP prof. Jana Żaryna, Senatora Roberta Gawła,
Starostwa Gnieźnieńskiego, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Prezydenta Miasta Gniezna, Instytutu
Pamięci Narodowej.
Organizatorzy Studniówki 2017 poinformowali o przygotowaniach do imprezy, prosząc szkoły biorące udział w
balu o wywiązanie się z terminów nadsyłania dokumentacjim oraz materiałów do pamietnika.
Prezes ZNP złozyła sprawozdanie z działalności zarządu ZNP w okresie od 20 października do 5 grudnia 2016:
a. 16 listopada – wizyta szkół polskich w MPA,
b. 16 listopada – wizyta w CPS n/t egzaminu „Seal of Biliteracy”
c. 17 listopada – warsztaty z dyrektorem Muzeum Początków Państwa Polskiego z Gniezna,
d. 19 listopada – lekcja dr M. Bogackiego w MPA z uczniami P. Sz. im. Trójcy Świętej
e. 19 listopada – bankiet 40-lecia P. Sz. im. I. Paderewskiego,
f. 20 listopada – turniej i gala konkursu „1050-lecie Chrztu Polski”,
g. 21 listopada – spotkanie w/s XV Zjazdu,
h. 30 listopada – zebranie podsumowujące konkurs,
i. 3 i 4 grudnia - konferencja dla nauczycieli, rodziców i uczniów zorganizowana przez KO KPA,
j. 7 grudnia – Opłatek ZNP
Zarząd postanowił wzorem lat ubiegłych obdarować paczkami świątecznymi Seniorów – Nauczycieli, zatwierdził
też dofinansowanie opłaty za naukę dla uczniów w trudnej sytuacji. Podjęto decyzje o obdarowaniu wszystkich
szkół bezpłatnymi bannerami z logo szkoły.
Prezes ZNP przypomniała o możliwości składania wniosków do Konsulatu RP o medale i odznaczenia dla
zasłużonych działaczy ZNP oraz dyrektorów i nauczycieli polonijnych szkół.
Poinformowała o zbliżajacej się uroczystości oficjalnego powołania Lokalnego Ośrodka Metodycznego przy ZNP
oraz powołania p. Alicji Nawary na stanowisko doradcy metodycznego. Ewa Koch zaproponowała spotkanie
komisji statutowej 19 grudnia w celu dopracowania załaczników do statutu ZNP oraz uzupełnienie statutu np.
opisem obowiązków III wiceprezesa.
Pani B. Manturo przeczytała protokól z ostatniego spotkania zarządu 9 listopada 2016 roku.
Skarbnik i kolporter złozyli sprawozdania.
Wiceprezes Helena Sołtys, koordynator Konkursu „1050-lecie Chrztu Polski” zdała sprawozdanie z przebiegu
konkursu.

10. W dalszej części zebrania powołano Komisje Wyborczą w składzie; p. Tadeusz Młynek, Barbara Musiał, Bernarda
Redlińska, Dorota Waszkiewicz
11. Prezes poinformowała o projekcie współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim dotyczącym opracowania
monografii szkolnictwa polonijnego na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
12. Ustalono datę spotkania Komisji Wydawniczej.
13. Prezes przedstawiła propozycje kulturalne:
a. 15 grudnia – termin nadsyłania prac na olimpiadę geograficzną,
b. 17 grudnia – spotkanie bożonarodzeniowe Dziennika Związkowego
c. 21 stycznia – etap szkolny konkursu „Stawiam na polski”
d. 28 stycznia – Studniówka 2017
e. 4 lutego – przesłanie rezultatów konkursu szkolnego „Stawiam na polski”
f. 15 lutego – termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny,
g. 18 lutego – etap Międzyszkolny Konkursu „Stawiam na polski”
h. 25 lutego – JX Międzyszkolny Festiwal Piosenki Polskiej im. H. Tracz pt. „Niezapomniane melodie”,
i. 4 marca – gala konkursu plastycznego,
j. 5 marca – eliminacje XX Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego (P.Sz.P. im. S. K. Wyszyńskiego) godz.
2:00 po południu,
k. 12 marca – gala rozdania nagród XX Konkursu Recytatorskiego,
l. 17 marca – bal amamrantowy
m. 25 marca – konkurs poświęcony Feliksowi Konarskiemu.
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