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        Monachium, dn. 16.03.2017 

Rada Rodziców 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego 

w Monachium 

c/o Katarzyna Fronczek – Przewodnicząca RR 

Festingstr. 17 

81479 Monachium 
 

Pani Aneta Lewandowska 

Kierownik SPK przy Konsulacie 

Generalnym RP w Monachium 

Röntgenstr. 5  

81679 Monachium 
 

 

Dotyczy: zapytanie z dn. 6 marca 2017 odnośnie dodatkowych zajęć w SPK Monachium (w załączniku)  

 

Szanowna Pani, 

w poniższym piśmie Rada Rodziców pragnie ustosunkować się do Pani zapytania (Zał. 1) odnośnie 

„zerówek“ oraz pozostałych zajęć dodatkowych jak religia i matematyka odbywających się na terenie 

kierowanego przez Panią SPK Monachium. 

Rada Rodziców zajmuje się gromadzeniem funduszy umożliwiających prowadzenie klas zerowych oraz 

zajęć dodatkowych z religii wspomagając w ten sposób proces dydaktyczny, profilaktyczny i 

wychowawczy SPK Monachium.  

Rada Rodziców realizuje w ten sposób: 

 działania określone art. 54 ust. 2 pkt 1 a) oraz 1b) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty: 

Art. 54. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu 
prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 
opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  
 
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,  

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodzi-ców; 
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oraz art. 58 pkt.8 : 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4. 

 Działania określone statutem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym 

RP w Monachium: 

§ II Cele i zadania szkoły 

1. SPK realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w 

szczególności: 

a. przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w kraju, 

b. kształtuje świadomość narodową, poczucie więzi z Polską oraz szacunek dla ojczystej tradycji 

i kultury, 

c. propaguje wartości humanitarne, podstawy tolerancji i umiejętności współżycia z innymi 

narodami, 

d. w miarę możliwości pełni funkcje integracyjne w środowisku Polaków za granicą. 

oraz 

12. W SPK może być prowadzony oddział przedszkolny, tzw. klasa „0″, opłacana przez rodziców. 

 

Jak Pani wiadomo, nauczanie klas zerowych oraz pozostałe zajęcia dodatkowe prowadzone są na 

terenie SPK od wielu lat. Było tak w momencie przejęcia przez Panią funkcji Kierownika SPK. Od tego 

czasu zajęcia współorganizowane przez Radę Rodziców cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Lekcje religi w języku polskim, przekazywane na niej wartości chrzescijańskie oraz przywiązanie do 

narodowej tradycji stanowią dla wielu rodziców SPK Monachium nieodłączny element edukacji ich 

dzieci w języku ojczystym. Klasy zerowe liczą obecnie ponad 60 uczniów co stwarza istotny potencjał 

dla realizowania zadań i celów szkoły wskazanych powyżej. Prowadzenie klas zerowych oraz zajęć religii 

znacząco przyczynia się do kształtowania polskiej świadomości narodowej, kultury poczucia 

przynależności do ojczyzny, co jest szczególnie ważne w dobie zachwiania tradycyjnego systemu 

wartości w środowisku multikulturowym. 

 Wzorowa organizacja oraz rzetelność w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć przez nauczyciela 

prowadzącego klasy zerowe spotyka się z dużym uznaniem ze strony rodziców, którego wyrazy 

przekazywane są też systematycznie do Rady Rodziców. Cieszymy się, że zasługi nauczyciela klas 

zerowych, pani Marii Bezuszko zostały docenione. Otrzymała ona w roku 2016 z rak Prezydenta RP 

odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w 

Niemczech, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych. 

Pani Kierownik będąc organem zarządzającym SPK jest zapewne najlepszym źródłem informacji 

dotyczących formalnej strony organizacji dodatkowych zajęć na terenie SPK. Jesteśmy przekonani, że 

na tej podstawie zajęcia klas zerowych uwzględniane zostają przez Panią co roku w planie zajęć 

lekcyjnych SPK opublikowanym na stronie internetowej SPK.  

Przypominamy także, iż zajęcia w klasach zerowych zostały objęte kontrolą ORPEG. Od tego czasu 

minęły dwa lata i Rada Rodziców nie otrzymała informacji o jakichkolwiek zastrzeżeniach ze strony 
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organów przeprowadzających kontrolę. Korzystając z okazji, ponawiamy prośbę o przekazanie Radzie 

Rodziców protokołu  kontroli SPK przy Konsulacie Generalnym w Monachium w dniach 24-27 kwietnia 

2015 roku. Sprawozdanie to nie zostało opublikowane wśród innych sprawozdań z nadzoru 

pedagogicznego ORPEG na stronie: http://www.orpeg.pl/index.php/nazdzor-pedagogiczny. 

Ponadto na spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 14 stycznia 2017 roku wspomniała Pani o poczynionych 

przez Panią staraniach zmierzających do uwzględnienia zerówek w finansowaniu przez MEN, któremu 

obecnie one nie podlegają. Rada Rodziców ubolewa nad faktem, że został jej tylko przeczytany 

wybrany fragment pisma bez możliwości zapoznania się z jego trescią. Rada Rodziców jednak bardzo 

docenia tę inicjatywę z Pani strony, gdyż jej wyniki mogłyby przynieść Rodzicom, dzieciom jak również 

nauczaniu języka polskiego za granicą bardzo duże korzyści. W związku z tym bardzo cieszylibyśmy się 

z udostępnienia nieco więcej informacji o Pani wniosku oraz rezultatach Pani działań.  

Dodatkowo chcielibyśmy zaoferować nasze wsparcie i napisać osobne pismo do ORPEG, które wesprze 

Pani działania. Na naszą korzyść może działać fakt, iż od 1 września 2017 roku w Polsce na dzieci w 

zerówkach przysługuje subwencja oświatowa dla gmin (tak jak na każdego ucznia szkoły). Proponujemy 

żeby umieścić klasę 0 w planach na przyszły rok i zwrócić się z oficjalna prośbą o subwencje do ORPEG. 

Mamy nadzieję, że efekty tej inicjatywy przyczyniłyby się w dużym stopniu do załagodzenia obecnie 

negatywnych nastrojów wśród rodziców naszej szkoły oraz do pogłębienia współpracy Rady Rodziców 

z kierownictwem na rzecz szkoły i jej uczniów.  

  

      Z poważaniem 

      Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Katarzyna Fronczek 

 

 

 

Załączniki: 

   Zał.1  - Mail z dnia 6 marca 2017 roku 

 

 

Do wiadomości: 

1. Dyrektor ORPEG Anna Radecka 

2. Konsul Generalny RP Andrzej Osiak 

3. Konsul ds. Polonii Robert Zadura 

4. Rodzice uczniów SPK 

 

http://www.orpeg.pl/index.php/nazdzor-pedagogiczny

