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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za wspaniałe ciasta na kiermasz wielkanocny. Świąteczny 
kiermasz i loteria były dla uczniów wielką frajdą . Dochód z loterii i kiermaszu przyniósł szkole fundusze 
w wysokości £900. Jesteśmy wdzięczni rodzicom za wspieranie szkoły w zdobywaniu funduszy , które 
przeznaczamy na lepsze jej funkcjonowanie. 

Rozpoczęliśmy kolejny etap nauki w naszej szkole. Przed uczniami klas IV gimnazjalnych, AS i A2 są 
egzaminy. Zachęcamy do wykorzystania każdej chwili na naukę i życzymy powodzenia na egzaminach.  
 
W dniu 22 kwietnia delegacja z naszej szkoły wzięła udział w obchodach pamięci Zbrodni Katyńskiej. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Świętego Andrzeja Boboli na Hammersmith. 
Przedstawiciele szkoły wraz z pocztem sztandarowym złożyli biało-czerwoną wiązankę przy Pomniku 
Katyńskim na Cmentarzu Gunnersbury, oddając hołd Polakom zamordowanym w Katyniu oraz ofiarom 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Dziękujemy uczniom pocztu sztandarowego za godne 
reprezentowanie naszej szkoły oraz wszystkim, którzy brali udział w obchodach tej ważnej rocznicy. 

 

Na stronie internetowej naszej szkoły ukazały się ogłoszenia wolnych etatów pracy dla nauczycieli 
Zainteresowanych prosimy o sprawdzenie ogłoszeń. 

Etaty w polskiej szkole 

 

GCSE Polish 4688 

Egzaminy GCSE, AS i A2  

GCSE Polish  46853  Speaking 10-12min W sobotę rano 5 maja 2012 

GCSE Polish  46851  Listening 50min  18 maja 2012 pm 

GCSE Polish  46852  Reading 1hr  25 maja 2012 am 

GCSE Polish  46854  Writing  1hr  25 maja 2012 am 

AS Polish 1686   PLSH1  Written  2 hrs 30min 15 maja 2012 pm 

GCE A2 Polish 2686  PLSH2  Written  3 hrs  1 czerwca 2012 am 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestniczenia w dniu przebierańca 19 maja 2012. Każdy może 
przebrać się w dowolny strój i przynieść £1 na cele szkoły. Zapraszamy całe grono pedagogiczne oraz 
wszystkich pracowników szkoły do przyłączenia się do zabawy.   

19 maja - Szkolny Dzień Przebierańca  

 
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków ogłoszony przez Fundacje Arka
Dzień ten jest dniem „Dobrych Uczynków” ogłoszonym przez Fundację Arka. Uczniowie naszej szkoły 
mogą nadal składać drobne pieniążki na pomoc chorym dzieciom w Polsce. Akcje tę wspieramy na 
prośbę organizatora, którym jest Medical Aid For Poland Fund do czerwca 2012. Dzieci i rodzice mogą 
składać datki u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły przez cały miesiąc maj. 
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Klasy IV gimnazjalne zakończą rok szkolny 16.06.2012. Więcej informacji o uroczystym pożegnaniu 
absolwentów podamy wkrótce. 

Zakończenie roku szkolnego dla klas IV gimnazjalnych 

 

Zapisy nowych uczniów odbędą się 09.06.12 o godzinie 9:15 w głównym budynku szkoły w Orchard 
Hall. Pragniemy poinformować, że będziemy przyjmować podania uczniów do dwóch klas zerowych.  

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2012/2013 

Z powodu braku miejsc, podania do klas 1, 2, 3 i 4 szkoły podstawowej będziemy przyjmować tylko

Na rok szkolny 2012/2013 posiadamy miejsca tylko w klasach 6 szkoły podstawowej oraz w klasach II i 
III gimnazjalnych. 

 na 
listę oczekujących. W przypadku rezygnacji z miejsc w klasach 1- 4 będą przymowani uczniowie z tej 
listy.  

 
Pomocy przy bramie
Poszukujemy chętnych rodziców do pomocy przy bramie aby zapewnić bezpieczeństwo naszym 
dzieciom. Pomoc szczególnie potrzebna w godzinach 8:45-9:15 i 12:30-13:15. Zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do P. Joanny Kalinieckiej-Williamson w sekretariacie. 

  

 

Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w 
ciągu roku szkolnego. Sumienne wypełnianie dyżurów zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom. 
Bardzo prosimy aby na dyżur nie przyprowadzać małych dzieci ani wózków, a raczej poświęcać uwagę 
swoim obowiązkom i bezpieczeństwu uczniów na boiskach. Dziękujemy za współpracę. 

Dyżury  

Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia 
dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego (w pierwszej i drugiej połowie roku szkolnego).  
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, zgodnie z regulaminem szkoły pobierana będzie kara 
w wysokości £25 za każdy niewykonany dyżur. Stanowisko do zapisów na dyżury mieści się w holu 
głównym szkoły.  
 

W szkole nagromadziła się duża ilość rzeczy znalezionych. Rzeczy znalezione można odebrać w 
sekretariacie szkoły. W ostatnim dniu przed feriami 02.06.12 nieodebrane rzeczy zostaną oddane do 
sklepu odzieży używanej.  

Rzeczy znalezione 

 
Kalendarz 

05.05.12 Akademia z okazji Święta 3 Maja 

19.05.12 Dzień przebierańca i akcja pomocy chorym dzieciom w 
Polsce 

26.05.12 Dzień Dziecka 
02.06.12 Ferie semestralne 
09.06.12 Zapisy na rok 2012/2013 
23.06.12 Dzień Matki i Dzień Ojca 
 
 
Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły 
Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego 
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