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1. Podczas zebrania sprawozdanie z pracy zarządu w okresie od 22 lutego 2015 roku do 23 lutego
2016 roku złożyła prezes ZNP pani Ewa Koch. Przypomniała zebranym skład Zarządu
Zrzeszenia, liczbę odbytych spotkań, priorytety pracy ZNP w obecnej kadencji. Zdała
sprawozdanie z postępu prac remontowych w budynku ZNP oraz prac komisji statutowej.
Szczególnie dokładnie przedstawiła zagadnienie doskonlenia zawodowego nauczycieli,
warsztatów dla uczniów i fakt powołania Lokalnego Ośrodka Metodycznego przy ZNP.
Pogratulowała paniom: Alicji Nawarze, Annie Rosie i Halinie Żurawskiej powołanym przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, do prowadzenia
działalności LOM. Wiele uwagi prezes poświęciła sprawom promocji polskich szkół i nauki
języka polskiego oraz współpracy z ośrodkami edukacyjnymi w Polsce. Przedstawiła korzyści
wynikające ze wspólpracy z instytucjami i ośrodkami z Polski. Przestawiła także działalność
wydawniczą ZNP i wzbogacenie oferty pomocy edukacyjnych dla szkół polonijnych.
Przypomniała rocznice narodowe, w których obchody włączyło się Zrzeszenie, a także inne
imprezy, które zostały przygotowane przez naszą organizację i wydarzenia, w których
uczestniczyli przedstawiciele ZNP. Szczegółowo omówiła wspólpracę z Polską i udział naszych
delegatów w zjazdach, konferencjach i jubileuszach. Przypomniała o analizach i opiniach, które
prezentowało Zrzeszenie i o wsparciu udzielanym przez ZNP polonijnym szkołom. Wymieniła
odznaczenia, które przyznało Zrzeszenie i które nasza organizacja otrzymała. Prezes
podziękowała członkom zarządu za wspólpracę i wręczyła im symboliczne kwiaty w dowód
wdzięczności.
2. Kolejnym sprawozdaniem było sprawozdanie finansowe skarbnika. Pani Renata Rudnicka
przedstawiła przychody ZNP i wydatki poniesione przez naszą organizację w roku fiskalnym
2015.
3. Następnie sprawozdanie złożyła pani Kolporter Halina Żurawska, która prowdzi magazyn
Zrzeszenia.
4. W dalszej kolejności swoje sprawozdanie przedstawiła komisja rewizyjna, która dokonała
kontroli dokumentów i finansów ZNP.
5. Po przyjęciu sprawozdań nastąpiła dyskusja nad terminem i sposobem wprowadzenia
poprawek do statutu ZNP. Walne zebranie podjęlo decyzję zwołania nadzwyczajnego walnego
zebrania, poświeconego przyjęciu poprawek do Statutu ZNP dnia 5 kwietnia 2016 roku.
Ewa Koch
Prezes ZNP

