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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDIUM KONGRESU OŚWIATY
POLONIJNEJ W OKRESIE od 1 II 2016 do 31 XII 2016 r.

I.

Informacje ogólne o Stowarzyszeniu
Nazwa:
Kongres Oświaty Polonijnej
Strona internetowa:

www.kop-pl.com

E-mail:

prezydium@kop-pl.com

Data powstania:

czerwiec 2012

Nazwa Banku:

ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34,40-086 Katowice

Konta bankowe:

Konto PL w formacie NRB – płatności w kraju i IBAN poza krajem
Konto EUR w formacie NRB – płatności w kraju i IBAN poza krajem

Rejestracja:

w procesie

II. Władze Stowarzyszenia

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej Kongresu Oświaty Polonijnej nie pobierają
wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.

Prezydium:

Prezydent:
Wiceprezydent:
Wiceprezydent:
Wiceprezydent:
Sekretarz:
Skarbnik:

dr Jolanta Tatara
Tomasz Karawajczyk
Anna Dunajewski
Mirosław Szejbak
Iwona Malinowski
Agnieszka Zając

Komisja Rewizyjna:

Renata Kaczmarek - Przewodnicząca Komisji
Żaneta Brudzińska
Agnieszka Lonska

Liczba członków na koniec 2016 r.:
• 53 organizacje członkowskie
Z radością informujemy, iż w trakcie VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie
(16-19 czerwca 2016 r.) przyjęliśmy w poczet członków Kongresu Oświaty Polonijnej następujące
organizacje:
1. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej (KOPA)
2. Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
3. Polska Macierz Szkolna w Belgii
4. Uniwersytet Wiedeński – Instytut Slawistyki
5. Stowarzyszenie Polonistów na Litwie
6. Narodowościowo- Kulturalna Autonomia Polaków „ Polonia”- Rosja
7. Macierz polonijnych szkół społecznych we Francji
8. Braspol- Brazylia
9. Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech
10. UAIP Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich
11. Zrzeszenie Polskich Przedszkoli – USA
12. Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża - USA
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III. Krótki opis działań Prezydium

Najważniejsze wyzwanie, które wyznaczyli sobie członkowie Prezydium KOP II kadencji
to koordynacja pojawiających się wielu przedsięwzięć na rzecz promocji języka i kultury
polskiej, aby skutecznie wykorzystać zapał i zaangażowanie polonijnych pedagogów w
opracowaniu długofalowych projektów działań na przyszłość. Kolejnym zadaniem jest
propagowanie oraz wspieranie polonijnych inicjatyw i udzielanie pomocy członkom KOP.
Realizując zgłaszane zalecenia poprawy komunikacji wewnątrz KOP, opracowano i wysłano
do Państwa tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2015, Biuletyn Informacyjny w formie
on-line, działa również non-stop uaktualniana strona www.kop-pl.com. Niezależnie od
w/w bieżących informacji wysyłane będą raz w roku merytoryczne roczne sprawozdania,
przedstawiające sposób realizacji celów Stowarzyszenia. Tegoroczne sprawozdanie
obejmuje okres od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku.
Podstawą działalności Prezydium jest współpraca oparta na wzajemnym szacunku,
kreatywnej dyskusji i podejmowaniu decyzji w demokratycznym głosowaniu. Zasadą
naczelną jest wsłuchiwanie się w głosy Polonii, zwłaszcza członków KOP i odpowiednia
reakcja. Przyjęte na obecną kadencję hasło „Oświata polonijna wobec współczesnych
wyzwań edukacyjnych” wyraża szansę na zmianę spojrzenia na oświatę polonijną.
Komunikacja pomiędzy członkami Prezydium odbywa się na SKYPE (23-08-2015, 27-092015, 06-12-2015, 17-01-2016, 28-02-2016, 23-03-2016, 01-05-2016, 05-06-2016, 11-092016, 30-10-2016, 04-12-2016), w formie korespondencji e-mailowej oraz w razie potrzeby
w trakcie telefonicznych rozmów. Z każdego spotkania na SKYPE sporządzony jest jego
protokół.

IV. Przychody i koszty Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym
Stan konta KOP-u na dzień 31 stycznia 2016 roku wynosił: 1.753,36 PLN oraz 35 Euro.
Stan konta KOP-u na dzień 30 listopada 2016 roku wynosi: 5.016,19 PLN i 180.68 Euro
Wszystkie rachunki przedstawione w obcej walucie zostały przewalutowane według tabeli
Narodowego Banku Polskiego (przelicznik dotyczy konkretnej daty rachunku). Wysłanie
dokumentów i sprawozdania finansowego do Komisji Rewizyjnej za działalność Prezydium
KOP od 20 VII 2015 do 31 XII 2016 roku (półrocze działalności) nastąpi do końca marca
2017 roku.
Wszystkich członków, którzy zalegają z opłatą składek- prosimy o ich uregulowanie,
zgodnie ze złożoną deklaracją. Kwoty uzyskane ze składek członkowskich
umożliwiają Stowarzyszeniu świadczenie działalności statutowej, a przede
wszystkim pokrycie kosztów administracyjnych naszej organizacji. Składki można
wpłacać na konta bankowe, informacje zamieszczone są w niniejszym komunikacie jak
również na stronie Stowarzyszenia.
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V. Cele i plany na trzyletnią kadencję

1. Integracja organizacji oświatowych i ich współdziałanie dla egzekwowania praw dzieci do
nauki języka polskiego na świecie.
a. Kontynuacja prac nad budową spójnego systemu oświaty dla dzieci polskich
za granicą koncentrującą się wokół stworzenia nowoczesnej, atrakcyjnej wizji
edukacyjnej dla oświaty polonijnej powiązanej z koncepcją dwujęzyczności.
b. Rola doradcza członków KOP-u w rozmowach dwustronnych o wprowadzeniu języka
polskiego do szkół w systemach lokalnych krajów, gdzie Polacy są znaczącym
odsetkiem mieszkańców. Wykorzystanie wiedzy i potencjału liderów oświaty
polonijnej.
c. Pomoc w przeprowadzaniu certyfikowanych egzaminów z języka polskiego w każdym
państwie gdzie działają członkowie KOP i ich udział w tychże komisjach.
d. Wspieranie szkół polskich na wschodzie i wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie ich
funkcjonowania.
2. Zrównanie statusu prawnego społecznych szkół polonijnych poprzez stopniowe
uspołecznianie Szkolnych Punktów Konsultacyjnych tam gdzie jest to możliwe.
a. Wypracowanie edukacyjnej polityki państwa polskiego wobec oświaty polonijnej
poprzez konsultacje z Prezydium KOP.
b. Przygotowanie analizy stanu oświaty polonijnej – ekspertyz oświatowych, ankiet,
które będą służyły zarówno właściwym ministerstwom, jak i poszczególnym członkom
KOP.
c. Opracowanie i wprowadzenie w życie ram regulujących całościowo „Społeczne
Szkolnictwo Polonijne”, ram wyraźnie określających zasady funkcjonowania,
finansowania i współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, MEN, MSZ, ORPEG
3. Udział członków Prezydium KOP w spotkaniach/posiedzeniach Komisji Łączności z
Polakami za Granicą.
a. Udział przedstawicieli KOP w komisjach mających na celu ustalanie zasad
konkursów, grantów celem przyznania środków przeznaczonych na oświatę polonijną
- rola doradcza KOP-u.
b. Organizowanie raz w roku spotkań/forum inicjatyw oświatowych w celu wymiany
doświadczeń.
4. Promocja Polski, języka polskiego i kultury polskiej, poprzez kampanie w lokalnych
środkach przekazu: prasie, radiu, telewizji, internecie w każdym państwie gdzie działają
członkowie KOP-u i oświata polonijna.
a. Powołanie do życia komisji zajmujących się w sposób szczegółowy zagadnieniami
oświaty polonijnej; komisji pomocy w zakładaniu placówek oświatowych/szkół, komisji
kontaktów z wydawnictwami/opracowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych,
podręczników opartych na kryteriach metodycznych - rola doradcza KOP-u, komisja
doskonalenia metod nauczania, szkoleń/nacisk na doskonalenie on-line, komisja
krzewienia wiedzy o Polsce, informacji o osiągnięciach Polaków na świecie.
b. Kontynuowanie programów letniej szkoły liderów - typowanie młodych osób
przyszłych liderów na obozy w Polsce.
c. Wspieranie rozwoju profesjonalnych karier młodych Polaków w krajach i
środowiskach ich zamieszkania.
d. Uświadamianie rodzicom potrzeby podtrzymywania u swoich dzieci znajomości
języka polskiego i przedmiotów ojczystych oraz włączenie się w proces edukacyjny.
4

Kongres Oświaty Polonijnej | nr 1 2016

www.kop-pl.com

5. Docenienie pracy polonijnych pedagogów i przyznanie im po spełnieniu określonych
do tego kryteriów Statusu Nauczyciela Polonijnego, prawo do awansu zawodowego,
bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach zawodowych finansowanych przez MEN,
konsultacji metodycznych w formie mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio w ORPEGu,
odbywanie stażu metodycznego w szkołach w Polsce.

VI. VI. Sposób realizacji celów KOP w okresie od 1 lutego 2016 do 31 grudnia 2016 roku
- II Kadencji Prezydium KOP, poprzez szereg konkretnych działań.
1. Działalność organizacyjna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o planowanych, projektowanych
i istniejących elementach infrastruktury edukacyjnej.
Uaktualnienie zasad według których odbywają się miesięczne spotkania członków
Prezydium KOP z których każdorazowo sporządzany jest protokół.
Opracowanie bazy danych członków Stowarzyszenia oraz ich aktualizacja.
Przygotowanie i wysłanie informacji o VI Światowym Zjeździe w Ostródzie.
Wysłanie listów z podziękowaniami dla organizacji i gości obecnych na VI
Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych, którego Kongres Oświaty Polonijnej był
współorganizatorem wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Obsługa kont bankowych Stowarzyszenia.
Informowanie o stanie finansowym Stowarzyszenia, a więc o przychodach i wydatkach w
okresie sprawozdawczym.
Wysłanie dokumentów i sprawozdania finansowego do Komisji Rewizyjnej za działalność
Prezydium KOP od 20 VII 2015 do 31 XII 2016 roku do końca marca 2017 roku.
Uaktualnianie zakładki na stronie KOP tylko dla przedstawicieli Rady Naczelnej KOP
z hasłem dostępu, w zakładce tej dostępne są dane nie przeznaczone do wiadomości
publicznej.
Uaktualnianie na bieżąco bazy danych członków KOP.
Prace nad poprawkami do Statutu KOP przez członków komisji statutowej, na chwilę
obecną konsultacje z członkami Prezydium KOP w następnej kolejności ( I półrocze
2017), wysłanie do wszystkich członków KOP.
Uaktualnianie programu pracy i terminarza jego realizacji na podstawie nadsyłanych
przez członków KOP propozycji.
Opracowanie propozycji elektronicznego głosowania.
Korespondencja bieżąca.
Opracowanie graficzne pieczątki, folderów oraz rollupów, zaprezentowanych po raz
pierwszy na VI Zjeździe KOP. Dziękujemy za wiele ciepłych i miłych słów na temat
szaty graficznej folderów oraz rollupów, które niewątpliwie przyczyniają się do promocji
Stowarzyszenia.
Zamówienie i rozprowadzanie materiałów promujących nasze Stowarzyszenie
Wysyłanie gratulacji okolicznościowych do członków KOP oraz organizacji nas
wspierających.
Wysyłanie życzeń świątecznych.

2. Działalność promocyjna:
• Wysłanie listu (18 II 2016) do Ministra Edukacji Narodowej z prośba o spotkanie
• Wysłanie listów intencyjnych wspierających projekty Polskiej Akademii Umiejętności,
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, których projekty
są wsparciem nauczycieli polskich za granicą, uczniów polonijnych oraz rodzin polskiego
pochodzenia.
• Spotkanie członków Prezydium KOP (10 II 2016) z władzami Stowarzyszenia „Wspólnota
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Polska”, przebywającymi w Chicago na oficjalne zaproszenie Prezesa Kongresu Polonii
Amerykańskiej.
Spotkanie z Panią Poseł Małgorzatą Wypych odnośnie współpracy ( luty 2016).
Wysłanie listu/ opinii ( 24.III.2016) Kongresu Oświaty Polonijnej odnośnie realizacji
zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz współpracy
z organami władzy publicznej na ręce Marszałka Senatu RP (treść listu/opinii
zamieszczona na stronie KOP).
Oficjalne zaproszenie do współpracy Kongresu Oświaty Polonijnej przez Komisję
Oświatową Kongresu Oświaty Amerykańskiej, spotkanie z Przewodniczącą panią
McLees.
Lipiec 2016 udział w pracach jury konkursu” Być Polakiem” oraz uczestnictwo w Gali
rozdania nagród laureatom V Konkursu na Zamku Warszawskim.
Lipiec 2016 spotkanie z prof. Władysławem Miodunką, odnośnie współpracy z
Uniwersytetem Jagiellońskim.
W dniu 27 lipca 2016 roku spotkanie z prof. Zygmuntem Kolendą odnośnie udziału
KOP w współorganizowaniu z Polską Akademią Umiejetności V Kongresu Towarzystw
Naukowych w Świecie 17 X – 21 X 2017.
Uaktualnianie strony KOP – wprowadzenie nowych zakładek: wymiana doświadczeń,
nowe podręczniki.
Przyznanie patronatu Kongresu Oświaty Polonijnej nad konkursem zorganizowanym
20 listopada 2016 rok w Chicago przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce we
współpracy z Senatem RP.
Udział i reprezentowanie Kongresu Oświaty Polonijnej na studniówkach Zrzeszenia
Nauczycieli Polskich w Ameryce w Chicago oraz Centrali Polskich Szkół
Dokształcających w Ameryce w Nowym Jorku (6 II 2016).
Digitalizacja zbiorów polonijnych – rozmowy z prof. dr hab Dariuszem Kuźminą na temat
opracowania inwentarzy istniejących źródeł, unikatowych archiwaliów, dokumentacji,
czasopism, publikacji, w celu utrwalenia świadectw aktywności polskiej diaspory poza
granicami oraz ratowania pozostałych po niej materiałów.

3. Działalność szkoleniowa:
* 27-30 maja 2016 roku udział członków Kongresu Oświaty Polonijnej w XIV Zjeździe
Nauczycieli Polonijnych w Orlando – Floryda; wygłoszony referat, udział w szkoleniach.
•

•
•
•
•

•
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16-19 czerwca 2016 roku współorganizacja VI Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w
Ostródzie, przygotowanie trzech referatów obejmujących zagadnienia edukacji kulturowej
i zmian tożsamościowych polonijnych uczniów, społecznej roli polonijnych nauczycieli
i ich wpływu na otaczające środowisko oraz rolę organizacji polonijnych w systemie
wspierania oświaty polskiej poza granicami.
Udział członków KOP w warsztatach, szkoleniach w Ostródzie.
18 czerwiec 2016 spotkanie wszystkich obecnych w Ostródzie członków KOP z
Prezydium KOP – konsultacje, dyskusja.
Lipiec 2016 udział przedstawicieli Kongresu Oświaty Polonijnej w I Forum Polonii
Amerykańskiej na Podkarpaciu, udział w panelach dyskusyjnych.
Opracowanie i wysłanie 5 listów intencyjnych w sprawie udziału KOP-u we wnioskach o
dofinansowanie działań /projektów prowadzonych przez MEN oraz MSZ; Centrum Nauki
Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1 list, Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” 2 listy oraz Polskiej Akademii Umiejętności – 1 list, Polskie Bractwo Kawalerów
Gutenberga- 1 list.
30 IX- 2 X 2016 udział członków Prezydium KOP w Europejskiej Konferencji Nauczycieli
Polonijnych w Neapolu; referat, dyskusje.
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4. Działalność interwencyjna:
• 16-19 czerwca 2016 spotkanie członków KOP z przedstawicielami Rządu RP w
Ostródzie- wręczenie petycji ( treść petycji znajduje się na stronie KOP).
• Reakcja na oficjalną prośbę naszego członka Ecole Nova Polska z Francji w sprawie
współpracy SPK w Paryżu oraz szkołami społecznymi w Paryżu.
• W dniu 17 czerwca 2016 roku spotkanie z dr Joanną Wójtowicz z ORPEG oraz
dyrektorem szkoły panią Danutą Lemoyne w sprawie przyszłej współpracy i ich roli w
wspieraniu polonijnych szkół.
• VI Zjazd Nauczycieli Polonijnych – Ostróda 2016, wręczenie petycji Kongresu Oświaty
Polonijnej na ręce Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej (treść petycji
umieszczona na stronie KOP).
• Stanowisko Kongresu Oświaty Polonijnej w sprawie powołania Polonijnej Rady
Konsultacyjnej – list do Marszałka Senatu RP pana Stanisława Karczewskiego 13 IX
2016
Stowarzyszenie KOP realizuje swoje cele poprzez:
1. Ścisłą współpracę z członkami KOP, wymianę doświadczeń oraz ustaleń dotyczących
potrzeb Polonii i Polaków mieszkających za granicą w zakresie oświaty
2. Współpracę z polonijnymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych
celach w podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości
oraz rozwoju świadomości kulturowej.
3. Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także
osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Kongresu Oświaty
Polonijnej w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i oświatowym.
4. Jako stowarzyszenie nauczycieli polonijnych staramy się dokładać wszelkich starań,
by w miarę możliwości członków Prezydium, zaspokajać potrzeby środowiska
emigracyjnego. Planujemy, wspieramy i realizujemy projekty, które naszym zdaniem są
najbardziej pożyteczne a przy tym nowatorskie i wizjonerskie.
W tych dniach upływa 1.5 roczny okres działalności i pracy Prezydium KOP. Nie jest moim zamiarem podsumowywanie dokonań Prezydium, to raczej subiektywne bardzo osobiste spojrzenie na
przebytą drogę, na to jakie cele przyświecały Prezydium i mnie samej. Przedstawione wyżej sprawozdanie, determinuje niezależność Prezydium, które podparte pełną transparentnością wielu
projektów, otwartym rozliczaniem się z osiąganych efektów w realizacji projektów, służy jednemu
celowi a mianowicie budowaniu zaufania środowiska polonijnego do naszego Stowarzyszenia.
Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło mi największą satysfakcję z pracy w Prezydium, to odpowiedziałabym, że konsekwentne wprowadzanie nowych pomysłów i zwiększanie
mobilności członków, ale nade wszystko możliwość współpracy ze znakomitymi koleżankami i
kolegami. Jestem niezmiernie dumna z fantastycznej załogi Prezydium KOP. Praca z nimi dała mi
wiele osobistej satysfakcji, dużo mnie nauczyła i, co dla mnie szczególnie ważne, zaowocowała
serdecznymi stosunkami.
Sporządziła: dr Jolanta Tatara, Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej

7

Kongres Oświaty Polonijnej | nr 1 2016

