
Wrzesień 2021

Forum informuje:

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w Polonijnych Szkołach w Holandii. Życzymy wszystkim,

aby był to owocny, dobry rok!

Gratulujemy wspaniałych jubileuszy szkołom, które je niedawno świętowały czyli Polskiej

Szkole w Amersfoort oraz Polskiej Szkole w Enschede.

Od lipca w Holandii pracuje nowa pani konsul, Katarzyna Smoter

(katarzyna.smoter@msz.gov.pl)

Prosimy o aktualizację danych jeśli coś się w szkołach zmieniło – adresy, maile, osoby

kontaktowe.

Wspólna grupa WhatsApp – Kadra szkół FPSN – jest przeznaczona dla nauczycieli, członków

zarządu szkół FPSN. Tylko szkół członkowskich i tylko aktualnie w szkołach pracujących.

Konkurs na nowe logo Forum Polskich Szkół w Holandii.

Czekamy na pomysły i projekty jak powinno wyglądać nowe logo FPSN? Informacje o

konkursie

https://www.fpsn.nl/pl/konkurs-na-nowe-logo-forum-polskich-szkol-w-holandii

Przypominamy o kilku najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania szkół
polonijnych w Holandii.

● Zasady członkostwa w Forum Polskich Szkół w Holandii obejmują m.in. współpracę,

utrzymywanie kontaktów, prowadzenie zajęć edukacyjnych w określonym wymiarze i

z programem. Szczegółowe informacje:

https://www.fpsn.nl/pl/zasada-czlonkostwa-szkol-w-fpsn

● Legitymacje polonijne od 2021 roku są podstawą do otrzymania dotacji z Polski.

Legitymacje zamawia się w konsulacie, informacje:

https://www.gov.pl/web/holandia/legitymacje-szkolna

Aby je otrzymać trzeba być zarejestrowanym (i aktualizować dane) na stronie:

https://www.orpeg.pl/db/web/database/baza-danych-szkol

● O dotacje na funkcjonowanie szkoły można starać się za pośrednictwem polskich

organizacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a także w konsulacie. Termin

wniosków na rok 2022 to październik 2021.

● Szkolenia dla nauczycieli polonijnych organizowane są online przez wiele organizacji.

Zachęcamy do udziału i polecamy! Najbogatszą ofertę mają:

- Wspólnota Polska: http://odnswp.pl/

- Akademia Nauczyciela (Sen): https://akademia-nauczyciela.pl/

- ORPEG: https://kursy.orpeg.pl/
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Kalendarz na rok szkolny 2021/2022

Wrzesień 2021

● Zakończyliśmy przyjmowanie zdjęć do konkursu „Polska w Obiektywie Polonijnego

Dziecka”. Wpłynęło 158 zdjęć od uczestników z całego świata. Gala konkursu 6

listopada. Więcej informacji wkrótce.

● Zbiórka książek do biblioteki Domu Polskiego w Comblein-la- Tour w  Belgii, która

zniszczona została przez powódź. (Książki zbiera Gosia Lubbers-Dąbrowska).

UWAGA: potrzebne są tylko dobre książki dla dorosłych i dla starszych dzieci, takie

jakie nadają się na prezent, niezniszczone i tytuły warte przeczytania.

● Inauguracja Konkursu literackiego dla polonijnych dzieci z Holandii. Temat:

„Pewnego razu w Holandii....” czyli polskie opowiadanie z Holandią w tle!

Informacje :

https://www.fpsn.nl/pl/fpsn-zaprasza-do-udzialu-w-ii-jesiennym-konkursie-literackim

Październik

● 3.10.2021 spotkanie integracyjne kadry szkół FPSN z okazji Dnia Nauczyciela w

Oisterwijk

● 5.10.2021 Wspólnota planuje webinar na temat wniosków na 2022 i rozliczeń 2021

(data jeszcze nie jest do końca ustalona)

● 10.10.2021 termin składania wniosków o dotacje na rok 2022 (w tym roku każda

szkoła samodzielnie składa wnioski także na bieżące funkcjonowanie!)

● 18.10 / 30.10 Dyktando Polonijne w Beneluksie. Organizowane przez Macierz w

Belgii, z udziałem uczniów z Belgii, Holandii, Luksemburga. Informacje:

https://www.gov.pl/web/belgia/szosta-edycja-dyktanda-polonijnego-w-beneluksie

Listopad

● 6.11.2021 godz. 18.00 gala online konkursu Polska w Obiektywie Polonijnego

Dziecka. Spotkanie z uczestnikami, jurorami w czasie którego ogłosimy wyniki.

● 7.11.2021 szkolenie dla nauczycieli

● Wystawa konkursu fotograficznego

● Rozliczenia dotacji za rok 2021 (każda szkoła indywidualnie, jeśli potrzebna pomoc

czy konsultacje w tej sprawie prosimy o informacje)

Styczeń 2022

● Zgłoszenia na Wierszowisko 2022

● Opłacamy składkę członkowską w FPSN na rok 2022

● Spotkanie noworoczne kadry szkół FPSN (do ustalenia)

Luty

● Termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny Wierszowiskowy - konkurs

przeprowadza Polska Szkoła w Groningen (dziękujemy!)

● Termin nadsyłania prac literackich na konkurs literacki (28.02.2022)
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Marzec

● 27-3-2022. XXI Festiwal Polskiej Poezji dla dzieci Wierszowisko. Temat: Wiersze i

wierszyki z odrobiną matematyki. Informacje: http://www.wierszowisko.com/

● Czas na składanie wniosków o podręczniki do ORPEG

Informacje:

https://www.orpeg.pl/wsparcie-nauczycieli/zamawianie-podrecznikow/podreczniki-i-

pomoce-dydaktyczne/

● Zamawiamy świadectwa FPSN w zarządzie FPSN

Kwiecień
● 24-4-2022, Walne Zebranie szkół członkowskich

Zarząd Forum Polskich Szkół w Holandii, kadencja 2021-2023:

Agnieszka Lonska

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska

Katarzyna Kiszkiel

Marta van der Haagen

Renata Truś

https://www.fpsn.nl/pl/zarzad

Dane kontaktowe:

info@fpsn.nl
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