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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Kończymy pierwszy okres nauki w naszej szkole. Uczniowie poza nauką mieli możliwość wzięcia udziału w
zaplanowanych dodatkowych zajęciach. W listopadzie klasy AS złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobach
polskich lotników. Dzieci z młodszych klas pojechały do teatru na przedstawienie pt. “Akademia Pana
Kleksa”, które wyjątkowo się podobało.
4 grudnia młodzież z klas czwartych gimnazjalnych zwiedziła Instytut i Muzeum Generała Sikorskiego.
W dzisiejszy mroźny poranek zawitał do naszej szkoły Święty Mikołaj, który obdarzył naszych uczniów
świątecznymi paczuszkami.
W sobotę 11grudnia serdecznie zapraszamy rodziców na kiermasz ciast do Orchard Hall, a o godzinie
12:00 na wspólne kolędowanie i Jasełka, które przygotują klasy szóste.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim rodzicom, dzieciom, nauczycielom
oraz pracownikom szkoły składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz spełnienia marzeń i
wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Kiermasz ciast/Jasełka
Świąteczną tradycją polskiej szkoły jest coroczny kiermasz ciast, który organizuje Zarząd Koła
Rodzicielskiego.
Kiermasz odbędzie się 11 grudnia o godzinie 10:00. Bardzo prosimy rodziców o dostarczenie rano ciast
i ciasteczek (kupionych lub domowego wypieku) do głównego budynku szkoły. Dzieci prosimy o
przyniesienie ze sobą kilku funtów na zakup smakołyków.
Od Was Rodzice zależy sukces świątecznego kiermaszu i radość dzieci!
Kiermasz jest również okazją dla wszystkich nowych rodziców do spotkania się przy kawie i herbacie.
Jasełka i kolędowanie w wykonaniu klas szóstych rozpoczną się o godzinie 12:00 w Orchard Hall.
Zapraszamy.

Konkurs
Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Polską Macierz
Szkolną poświęconym setnej rocznicy powstania harcerstwa. Prace na konkurs pt.”Harcerzem/Harcerką
warto być” przyjmujemy do dnia 29 stycznia 2011r. w sekretariacie szkoły. Wszystkie klasy otrzymały dziś
ulotkę, z której można dowiedzieć się więcej informacji.

Zgłoszenia do egzaminów GCSE (klasy IV gim), AS oraz A2
Forma zgłoszeń do egzaminów państwowych GCSE, AS i A2, była rozdana w klasach w listopadzie.
Wypełnioną formę razem z opłatą za egzamin należy zwrócić do szkoły do dnia 11 grudnia 2010r.
Przypominamy, że nie przyjmujemy zgłoszeń ani opłat poza tym terminem. Uczniowie przystępujący do
egzaminów, których rodzice nie uregulowali wymaganych opłat do 11/12/2010, nie będą zgłoszeni przez
naszą szkołę do egzaminów państwowych. W przypadku opóźnienia, uczeń będzie zobowiązany do
znalezienia innej placówki, w której będzie mógł przystąpić do egzaminów.

Wielki Bal 60-lecia
Kulminacyjnym punktem obchodów sześćdziesięciolecia szkoły będzie wielki bal. Odbędzie się on w hotelu
Holiday Inn Brentford Lock, w sobotę 5-go marca 2011 roku. Ulotka i karta rezerwacji są na stronie
internetowej szkoły.
Serdecznie zapraszamy.

Opłaty
Przypominamy, że w następnym semestrze opłatę za szkołę należy uregulować do dnia 15 stycznia 2011r.
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Dyplomy egzaminów z zeszłego roku szkolnego (lato 2010)
Dyplomy egzaminów GCSE, AS i A Level będą rozdane uczniom w sobotę 11 grudnia 2010 r w szkole.
Uczniowie, którzy nie mogą być tego dnia w szkole powinni odebrać dyplomy w styczniu 2011r. w
sekretariacie szkoły podczas godzin urzędowania.

Wydawnictwo Jubileuszowe
W sekretariacie szkoły są jeszcze egzemplarze pamiątkowej publikacji wydanej z okazji 60-lecia naszej
szkoły. Cena albumu £10.

Walne Zebranie wszystkich rodziców
20 listopada odbyło się Walne Zebranie wszystkich rodziców. Przykro nam, że tak mała liczba osób
skorzystała z okazji, żeby się więcej dowiedzieć o działalności szkoły. Na zebraniu zostali wybrani nowi
powiernicy (Trustees).
Na stronie internetowej naszej szkoły www.szkola.org można zapoznać się z listą powierników i członków
wspierających zarządu oraz ze sprawozdaniami dyrektora, prezesa i skarbnika.

Świadectwa
W sekretariacie szkoły nadal są do odebrania świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego.

Zapisy do szkoły
Zapisy na rok akademicki 2010/2011 zostały zakończone. Na dzień dzisiejszy stan szkoły wynosi 634
uczniów. Nie posiadamy wolnych miejsc w klasach od zerówek do klas czwartych. Dysponujemy miejscami
od klas piątych do klas III gimnazjalnych. W przypadku rezygnacji z miejsca w młodszych klasach, rodzice
dzieci z listy oczekujących zostaną powiadomieni telefonicznie. Przyjęcia do klas na wszystkich poziomach
zostaną zakończone po upływie drugiego semestru w marcu 2011r.

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
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu
roku szkolnego. Zachęcamy rodziców do zapisania się na dyżury na następny rok kalendarzowy w sobotę
11/12/10, żeby uniknąć kolejki w styczniu!

Rzeczy znalezione
W szkole co roku zbiera się duża ilość rzeczy znalezionych. Prosimy rodziców dzieci w klasach
podstawowych o podpisanie kurtek oraz pudełek/torebek śniadaniowych nazwiskiem dziecka. Uczniowie
powinni również wpisać swoje imię do każdego zeszytu oraz do swojego dzienniczka. Rzeczy znalezione
można odebrać w sekretariacie szkoły. Po 11 grudnia 2010 nieodebrane rzeczy oddamy do sklepu
charytatywnego.

Strona internetowa
W ostatnim czasie została uaktualniona strona internetowa naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia.

Ważne daty/wydarzenia szkolne

11/12/10 Jasełka, kiermasz ciast, koniec 1 semestru

08/01/11 Rozpoczęcie 2 semestru
15/01/11 Ostatni termin drugiej opłaty za szkołę
05/02/11 Konkurs czytania klasy 1-4
12/02/11 Konkurs czytania klasy 5-IIIgimnazjalnej
19/02/11 Ferie zimowe
26/02/11 Ferie zimowe
26/03/11 Wielkanocny kiermasz ciast
02/04/11 Msza Święta, Koniec 2-go semestru

Więcej informacji podamy bliżej terminów.

Dziękujemy za współpracę

Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły i Andrzej Rumun - Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego


