
 

Polish Parents’ Association of Tadeusz Kościuszko Polish School in Ealing Charity No 1116993   www.szkola.org  
P.O. Box 54155, Ealing, London W5 9DP   Tel: 07956 557465 (Sobota 9:00-13:00)   Email: info@szkola.org  
 

 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
W Nowym Roku życzymy naszym uczniom, rodzicom, nauczycielom, członkom zarządu oraz 
wszystkim pracownikom szkoły zdrowia, szczęścia, realizacji osobistych planów i spełnienia marzeń.  
Rozpoczynamy drugi okres nauki w naszej szkole. 

Świąteczny Kiermasz Ciast i Jasełka 
Świąteczny kiermasz ciast, który odbył się w sobotę 10 grudnia 2011 przyniósł szkole dochody w wysokości 
£800. Gorąco dziękujemy rodzicom za domowe wypieki i za pomoc przy kiermaszu.  
Składamy podziękowania dla P. Anny Ostrowskiej i wszystkich uczniów klasy 3b za wspaniale przygotowane 
Jasełka. 

Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS i A2 
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2012r (uczniowie z klas IV gim) otrzymali w 
listopadzie formularz, który należało wypełnić i oddać do administracji do dnia 10.12.11. Prosimy wszystkich 
uczniów, którzy nie przekazali jeszcze numeru UCI, (który powinni otrzymać od swojej angielskiej szkoły) o 
przesłanie go na adres: polskaszkola.egzaminy@gmail.com do końca stycznia. 

Formularze do egzaminów AS oraz A2 będą rozdane w styczniu. Wszyscy uczniowie w klasie AS byli 
proszeni, żeby sprawdzić czy będą zdawać egzamin GCSE RE (religia) w tym samym czasie co egzamin AS 
z j. polskiego. Prosimy zawiadomić o tym administrację egzaminów pod adresem: 
polskaszkola.egzaminy@gmail.com 

Opłata za szkołę 
Przypominamy, że 14.01.12 upływa ostatni termin na drugą opłatę za szkołę. Po tym terminie zgodnie z 
regulaminem szkolnym pobierana będzie kara w wysokości £20. 

Dyżury 
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu 
roku szkolnego. Sumienne wypełnianie dyżurów zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom.  
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.  
 
Kalendarz 

07.01.2012 Początek trymestru 2 
14.01.2012 Ostatni termin na drugą opłatę za szkołę 
28.01.2012 Konkurs czytania (klasy 1- 4 szkoły podstawowej) 
04.02.12 Konkurs czytania (klasy 5 – III gimnazjum ) 
11.02.12 i 18.02.12 Wolne soboty - ferie zimowe 
17.03.12 Rekolekcje 
 
Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły 
Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego 
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