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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
W bieżącym roku szkolnym delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach pod Pomnikiem 
Lotników w Northolt, oddając hołd polskim lotnikom, którzy polegli w II Wojnie Światowej.  
Młodzież z klas czwartych gimnazjalnych zwiedziła Instytut i Muzeum Generała Sikorskiego.  
 
W sobotę 12 października uczennice Klaudia Gryglewska i Agata Kryńska zostały zaproszone do Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej na uroczyste wręczenie dyplomów w konkursie „Być Polakiem”. Gratulujemy naszym 
uczennicom otrzymanego wyróżnienia i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. 

W niedzielę 13.10.13 w sali wykładowej Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mieści się 
w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym na Hammersmith, odbyło się pierwsze polskie dyktando dla dorosłych. 
Wzięło w nim udział blisko 50 osób, a w tym dwie nauczycielki z naszej szkoły: Dagmara Grabska oraz Paulina Zaleśny. 
Pani Dagmara Grabska, wychowawczyni klasy IIIA, zajęła II miejsce!!! Gratulujemy. 

Również w niedzielę, 13 października podczas XXI Walnego Zjazdu Polskiej Macierzy Szkolnej wręczono “Złotą 
Odznakę PMS” nauczycielom i działaczom naszej szkoły.Wyróżnienie to otrzymało osiem nauczycielek: P. Magdalena 
Bahadrian, P. Renata Chudzik, P. Anna Gębska, P. Joanna Jękal, P. Agnieszka Karpuk, P. Iwona Read- Łukomska, P. 
Irena Zamojska oraz P. Elżbieta Sygut-Skadłubowicz. 

Podobnie dziesięciu członków Komitetu Rodzicielskiego otrzymało tę samą odznakę: P. Krzysztof De Berg, P. Andrzej 
Fórmaniak, P. Katarzyna Kaczmarska, P. Joanna Kaliniecka-Williamson, P. Zofia Podczaska-Negrii, P. Andrzej Rumun, 
P. Wojciech Rybka, P. Danuta Ryland P. Marta Bniński oraz P. Elżbieta Moylan. Serdecznie wszystkim gratulujemy.  

O tych wydarzeniach można przeczytać na szkolnej stronie internetowej www.szkola.org  Zapraszamy. 

W sobotę 16.11.13 uczcimy akademią Narodowe Święto 11 listopada. Program zaprezentuje klasa IIB.  
W dniu 23.11.13. klasy AS zwiedzą bunkier i wysłuchają prelekcji o lotnictwie polskim w Wielkiej Brytanii oraz złożą 
kwiaty pod Pomnikiem Lotników na Northolt.  
W miesiącu pamięci narodwej, klasy A2 odwiedzą lokalny cmentarz i na grobach poległych żołnierzy oraz zmarłych 
rodaków zapalą znicze. 
Walne zebranie wszystkich rodziców 23.11.2013 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Walne Zebranie, które odbędzie się 23 listopada 2013 o godzinie 9:10 
w Sali Cloisters, w głównym budynku szkoły. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego zebrania z roku 2012 są 
do wglądu w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. 
Zebranie to będzie okazją do podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat 
funkcjonowania szkoły i omówienia planów przyszłościowych. Na zebraniu wybierzemy także prezesa i powierników 
szkoły na rok 2013/14. W tym dniu, na wspólnym spotkaniu przy kawie i herbacie będzie również możliwość 
zadeklarowania swojej pomocy dla Koła Rodzicieskiego, o którą bardzo prosimy.  
Szczególnie gorąco zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w naszej szkole. 
 
Informacje o uczniach specjalnej troski 
Prosimy rodziców, którzy mają dzieci specjalnej troski (z potrzebami medycznymi lub edukacyjnymi), a nie zgłosili 
jeszcze tego w tym roku szkolnym, o przekazanie niezbędnych informacji do sekretariatu szkoły lub na adres 
korespondencyjny: szkola@szkola.org  

Akcja charytatywna 
Prosimy o zbieranie wszystkich plastikowych zakrętek od napojów, mleka itp. dla Medical Aid for Poland Fund. Przed 
budynkami szkolnymi będą ustawione specjalne pojemniki, do których prosimy wrzucać czyste zakrętki. Serdecznie 
dziękujemy za wsparcie akcji, której celem jest zakup sprzętu medycznego do Polski. 
Polski mecz siatkówki  
Zawodnicy CBL Polonia Londyn (Klub Siatkarski na Ealing'u) zapraszają 16.11.13 na mecz siatkówki. Kobiety grają o 
15:00, a mężczyźni o 17:00 w hali gimnastycznej szkoły St.Benedict’s. Obie drużyny grają w lidze Super8 (tzn. 
ekstraklasa angielskiej siatkówki), w Pucharze Anglii i w lidze londyńskiej. Wiecej informacji można uzyskać na stronie 
www.polonia.vc  i na stronie facebook "Polonia Volleyball club" lub Twitterze @PoloniaVC". Serdecznie zapraszamy do 
kibicowania polskim siatkarzom. 
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Świąteczny Kiermasz Ciast i Jasełka 14.12.2013 
Świąteczny kiermasz ciast odbędzie się w sobotę 14 grudnia. Gorąco prosimy rodziców o wypieki, ciasta i ciasteczka, 
oraz o zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Po kiermaszu o godzinie 12:00 serdecznie zapraszamy na Jasełka w 
wykonaniu klas trzecich oraz na wspólne kolędowanie. 
 
Teatr – uczniowie klas od zerówek do klas 6 szkoły podstawowej i klasy polsko-angielskie 
W sobotę 7 grudnia będziemy gościć teatr z Polski z przedstawieniem „Czerwonego Kapturka”.  W programie będą też 
gry i zabawy dostosowane do wieku uczniów. 
 
Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2014 (uczniowie z klas IV gim) otrzymają w listopadzie 
formularz, który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 14.12.13. Prosimy rodziców o dopilnowanie zwrotu 
formularza na czas, ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzamin GCSE po wyznaczonym terminie. 
Zgłoszenia do egzaminów AS oraz A2 będą rozdane w późniejszym terminie i zbierane dopiero w styczniu. 
  
Dzienniczek ucznia 
Dzienniczek tworzy sposób regularnej komunikacji między nauczycielem a rodzicami. Prosimy rodziców o sprawdzanie i 
podpisywanie dzienniczka co tydzień. Można w nim wpisywać usprawiedliwienia i uwagi do nauczyciela np. na temat 
pracy domowej itp. Jeżeli uczeń zgubi dzienniczek, to należy zakupić nowy w sekretariacie szkoły. Koszt £2.00.   
 
Przerwy 
Wszyscy uczniowie od klas “zerowych” do klas A2 powinni wyjść z budynków szkolnych podczas przerw. Prosimy 
rodziców aby dzieci były odpowiednio ubrane do warunków atmosferycznych.  
W razie nieodpowiedniej pogody, wszyscy pozostają w budynku.  
Uczniowie naszej szkoły (włącznie z klasami AS i A2) nie mają prawa wychodzenia poza teren szkoły. 
 
Zmiany adresu / danych dziecka i rodziców 
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, szkoła musi posiadać aktualne dane dziecka i rodziców. Jakiekolwiek zmiany 
danych oraz dodatkowe informacje medyczne prosimy przekazać pisemnie do sekretariatu szkoły lub emailem na 
adres: info@szkola.org      
 
Dyżury i gra uczniów w piłkę nożną podczas przerw 
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku 
szkolnego. Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia dwóch 
dyżurów w ciągu roku szkolnego (po jednym 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. Prosimy aby nie zabierać ze sobą małych dzieci na dyżury. Uczniowie mogą grać w piłkę nożną 
podczas przerw ale tylko miękkimi piłkami z gąbki, które zakupiła szkoła. Skórzane, twarde piłki będą uczniom 
odbierane. 
  
Rzeczy znalezione 
Prosimy rodziców dzieci o podpisanie kurtek oraz pudełek/torebek śniadaniowych nazwiskiem dziecka. Dziecko 
powinno również wpisać swoje imię do każdego zeszytu oraz do swojego dzienniczka. Rzeczy znalezione można 
odebrać w sekretariacie szkoły.  
Kalendarz 

09.11.13 Lekcja historii dla najmłodszych 

16.11.13 Akademia z okazji 11 listopada 

23.11.2013 Walne zebranie wszystkich rodziców godz: 9:10 
Wyjazd do bunkra i pod Pomnik Lotników - klasy AS 

30.11.13 Cmentarz South Ealing – klasy A2 

07.12.2013 Teatr – klasy 0-6 i klasy polsko-angielskie 

14.12.2013 Ostatni termin na zgłoszenia do egzaminu GCSE 

14.12.2013 Kiermasz ciast, Jasełka 

21.12.2013, 28.12.2013, 04.01.2014 Wolne soboty 

11.01.2014 

11.01.2014 i 18.01.2014 

Początek Trymestru 2 

Opłaty za drugie półrocze (ostatni termin 19.01.2014) 

Marta Bniński, Dyrektor Szkoły, 
Joanna Kaliniecka-Williamson, Nuna Staniaszek, Wice-Prezeski Koła Rodzicielskiego 


