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Kandydaci do zarządu FPSN

Zgodnie ze statutem Forum Polskich Szkół w Holandii zarząd stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia na dwuletnią kadencję. W 2017 roku kończy się kadencja obecnego zarządu, w skład którego wchodzą: Agnieszka Lonska, Małgorzata Lubbers-Dąbrowska, Katarzyna Kiszkiel. Nowe wybory do zarządu odbędą się podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 21.5.2017 roku. Zebranie odbędzie się w Giesbeek, koło Arnhem, w sali konferencyjnej restauracji Klein Zakopane. Dokładny program dnia wyślemy w późniejszym terminie. 

Wszystkich chętnych do pracy w zarządzie stowarzyszenia prosimy o pisemne zgłaszanie swoich kandydatur do 30.04.2017 roku. Kandydaci proszeni są o pisemne zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres info@fpsn.nl. Informacje o kandydatach zostaną przesłane do szkół członkowskich przed Walnym Zebraniem. 

Zarząd stowarzyszenia Forum Polskich Szkół w Holandii za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia. Podczas Walnego Zebrania wybierani są członkowie zarządu (bez funkcji), którzy później dokonują między sobą podziału zadań i funkcji zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, preferencjami. 

Profil kandydata: 
	znajomość języka polskiego (wymagana dobra znajomość języka)
	znajomość języka niderlandzkiego (przynajmniej w niewielkim stopniu)
	znajomość tematów dotyczących oświaty polonijnej


Zadania zarządu FPSN:

Funkcje: prezes, wiceprezes, sekretarz, księgowa, PR, webmaster 

Zadania zarządu FPSN:
- organizacja wspólnych imprez dla szkół, spotkań okolicznościowych, konkursów
- organizacja szkoleń dla nauczycieli, wsparcie dydaktyczne dla szkół
- promocja oświaty polonijnej oraz szkół członkowskich w Holandii oraz w Polsce
- wymiana informacji między szkołami, kontakt z organizacjami, fundacjami z Holandii i Polski
- poszukiwanie możliwości dofinansowania szkół oraz FPSN od osób prywatnych i firm
- pozyskiwanie dotacji na działalność polonijnych stowarzyszeń (pisanie projektów, wniosków, poszukiwanie informacji)
- prowadzenie księgowości stowarzyszenia
- prowadzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych
- pisanie artykułów, w obu językach i kontakt z mediami
- korespondencja
- ewidencja szkół członkowskich, prowadzenia statystyk i przygotowywanie okresowych raportów
- wspieranie istniejących szkół
- reprezentowanie FPSN i szkół członkowskich w Holandii i w Polsce

Zakres obowiązków rozdzielany jest pomiędzy członków zarządu. Czas pracy to średnio kilka godzin w tygodniu. Przed najważniejszymi i największymi wydarzeniami pracy jest więcej. Spotkania i wydarzenie odbywają się głównie w weekendy, zdarzają się spotkania w zwykłe dni pracy.  Szukamy więc osoby, która ma możliwość elastycznego dopasowania się. 




