
 

 

STOWARZYSZENIE  

ARK PRIORY PRIMARY ACADEMY 
 

 

Witamy w APPAA 

 

Czym jest APPAA? 

APPAA jest stowarzyszeniem rodziców/opiekunów dzieci uczących się w Ark Priory, mającym 

na celu zbieranie funduszy, organizowanie imprez i zacieśnianie relacji w naszej szkolnej 

społeczności. Jako rodzic/opiekun dziecka uczącego się w Ark Priory (również w przedszkolu), 

jesteś automatycznie członkiem stowarzyszenia w nadchodzących latach. 

Czym zajmuje się APPAA? 

Ark Priory jest szkołą finansowaną przez państwo, ale jak można dowiedzieć się z Przewodnika 

po szkole (tzw. Handbook), pani Steele, pan Martlew, jak i wszyscy pozostali pracownicy Ark 

pragną zaoferować taką edukację naszym dzieciom, w której będzie miejsce na 

muzykę,sport,sztukę i rozmaite wizyty edukacyjne, na które dostępne środki po prostu nie 

pozwalają. W zeszłym roku szkolnym APPAA zgromadziło ponad £24,000, które zostały 

przekazane na wyżej wymienione cele. Przez ostatnie lata zebraliśmy pieniądze, które zostały 

przekazane na kupno między innymi: iPadów, kostiumów do pływania w ramach EYFS, 

instrumentów muzycznych,  edukacyjnego Lego i robotyki,  astroturfingu boiska (tzw. MUGA), 

oraz dofinansowanie: tygodnia sztuki, wycieczek/wizyt edukacyjnych. 

Co roku organizujemy imprezy na małą i dużą skalę, np. Święta Bożego Narodzenia, Festyn 

Wiosenny i Letni, wieczór z Bingo, quiz, zapoznanie z nowymi rodzicami/ 

opiekunami,wyprzedaż używanych mundurków i sprzedaż ciast/ciasteczek. Organizując 

wyżej wymienione akcje nie tylko zbieramy tak bardzo potrzebne fundusze, ale także 

umacniamy więzy między naszą szkolną społecznością. 

Jak możesz stać się częścią naszej inicjatywy? 

Możesz stać się częścią APPAA na wiele sposobów, na małą i dużą skalę, np. poprzez obecność 

i pomoc w organizowaniu różnych imprez, upieczenie ciasta bądź zostanie członkiem 

komitetu APPAA. 



Czym zajmuje się komitet APPAA? 

Komitet (osoby reprezentujące każdy rocznik), zespół administracyjny i zespół skarbników 

nadzoruje organizację imprez, zbieranie funduszy, pomaga w komunikacji pomiędzy 

rodzicami/opiekunami a szkołą. Wspiera również nowych rodziców poprzez dzielenie się 

informacjami o szkole i doświadczeniami z nią związanymi. 

Przekazujemy również ważne informacje bieżące i o nadchodzących wydarzeniach w e-mailu, 

który pojawia się razem z e-mailem szkolnym co tydzień. 

Ułatwiamy komunikację między rodzicami poprzez prowadzenie grupy WhatsApp dla każdego 

rocznika-rodzice i opiekunowie są zachęcani do przyłączenia się do grupy. 

Dwa razy na semestr organizujemy spotkanie otwarte komitetu, a tzw. AGM (doroczne walne 

zgromadzenie), w czasie którego przedstawiane są finansowe rozliczenia i powołany zostaje 

nowy komitet odbywa się w październiku. 

Przyłącz się do grupy WhatsApp i listy kontaktów! 

Jeśli chcesz otrzymywać wiadomości APPAA (w tym ważne szkolne daty i przypomnienia) oraz 

email z serii ‚Tablica ogłoszeń rodzicow’, proszę wypełnij załączony formularz i przekaż go do 

recepcji w szkole albo napisz emaila bezpośrednio do nas pod adresem 

appaacommittee@gmail.com. 

 

Mamy nadzieję Ciebie poznać na Poranku przy Kawie dla Nowych 

Rodziców/Opiekunów (na którym będziesz miał/a okazję zadać pytania 

rodzicom bądź zasięgnąć ich rady) 

Piątek 21 września 2018 

ZAREZERWUJ TĘ DATĘ! 

 

Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia wkrótce! 

Komitet APPAA 


