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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W styczniu odbyły się w naszej szkole dwa konkursy: Konkurs czytania w klasach od 2 do 4 szkoły
podstawowej i Konkurs wiedzy o Polsce w klasach od 5 do II gimnazjalnej. Obydwa konkursy cieszyły się
wyjątkową popularnością wśród naszych uczniów. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, a zwycięzcy nagrody
książkowe. Gratulujemy laureatom, a rodzicom dziękujemy za wsparcie, pracę w domu i zachęcanie dzieci
do udziału w szkolnych konkursach.
Serdecznie dziękujemy organizatorom i gościom karnawałowej dyskoteki za zebrane fundusze na cele
szkoły. Przyniosły one dochód w wysokości £1248.98.
Więcej informacji o ostatnich wydarzeniach można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.

Alarm przeciwpożarowy
Z przykrością zawiadamiamy, że uczniowie naszej szkoły włączają alarm przeciwpożarowy.
Konsekwencją tego zmuszeni jesteśmy poinformować, iż grzywnę w wysokości £200 nakładaną przez straż
pożarną będą obciążani rodzice uczniów, którzy są sprawcami tego wykroczenia. Dodatkowo informujemy,
że za powyższe wykroczenie, uczniowie będą usunięci ze szkoły w trybie natychmiastowym. Bardzo prosimy
rodziców uczniów od klas 5 do kursu A2 o poinformowanie swoich dzieci o szczególnej ważności tego
komunikatu.

Komunikacja z rodzicami
Do wszystkich rodziców lub do poszczególnych klas wysyłane są informacje pocztą elektroniczną np.
zawiadomienia o wywiadówkach, wycieczkach, egzaminach oraz imprezach szkolnych. Wiemy, że nie
wszyscy otrzymują te informacje. Prosimy rodziców, którzy nie otrzymują żadnych wiadomości o ponowne
podanie adresu do korespondencji elektronicznej lub informacji o jego zmianie.

Wyjazd do Teatru Syrena klas od 5 do II gimnazjalnych
W dniu 03.03.12 uczniowie od klas 5 do II gimnazjalnych  pojadą autokarami do Teatru Syrena na
przedstawienie baletu Svetlany Gaidy z Krakowa pt: “Dziadek do orzechów”. Wyjazd z terenu szkoły około
godziny 9:00. Powrót około godziny 13:00.

Rekolekcje i Msza Święta
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży naszej szkoły odbędą się 17.03.12. Wszystkich rodziców
serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która odbędzie się 24.03.12 o godzinie 11:00 w Ealing Abbey.

Wielkanocny kiermasz ciast
Świąteczny kiermasz ciast odbędzie się w sobotę 24.03.12. Gorąco prosimy rodziców o domowe wypieki,
ciast i ciasteczek, oraz o zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Chętnych do pomocy w pracy Zarządu Koła
Rodzicielskiego serdecznie zapraszamy.

Zakończenie roku szkolnego dla klas IV gimnazjalnych
Klasy IV gimnazjalne zakończą rok szkolny 16.06.2012. Więcej informacji o uroczystym pożegnaniu
absolwentów podamy w ostatnim trymestrze.

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2012/2013
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. Z powodu
braku miejsc, podania do klas 1, 2, 3 i 4 szkoły podstawowej będziemy przyjmować tylko na listę
oczekujących. W przypadku rezygnacji z miejsc w klasach 1- 4 będą przymowani uczniowie z tej listy.
Na rok szkolny 2012/2013 posiadamy miejsca tylko w klasach 6 szkoły podstawowej oraz w klasach II i III
gimnazjalnych.
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Opłata za szkołę i dyżury
Przypominamy, że 14.01.12 upłynął ostatni termin na drugą opłatę za szkołę. Zgodnie z regulaminem
szkolnym rodziny, które nie uregulowały należności zapłacą karę w wysokości £20.
Przypominamy również 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.

Zuchy i harcerstwo
Informacje o drużynach harcerskich i zuchowych:
Harcerze:
Drużyna  Dziewcząt: Pilica (6) (od 11 lat).
DruhnaTatiana de Berg Tel: 020 8840 1611 lub 07581 425078. Email tat95@talktalk.net

Drużyna  Chłopców: Czarna  Dwójka (2) (od 11 lat).
Druh Marek Iczkiewicz. Tel: 07870  638823. Email: czarnadwojka@hotmail.co.uk

Zuchy:
Gromada Dziewcząt: Krasnoludki (dziewczynki od 7-11 lat )
Druhna Ania Maćków Tel: 01895 672133. Email: ania@mackow.co.uk

Gromada Chłopców: Wszędobylscy (chłopcy od 7-11 lat)
Druh Stefan Sciciński: Tel: 020 8422 1934

Telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, używanie telefonów komórkowych oraz sprzętu MP3, ipod, itp.
podczas zajęć lekcyjnych jest zabronione. Nauczyciel ma prawo do skonfiskowania wszelkiego sprzętu
elektronicznego używanego podczas lekcji i przechowania go w sekretariacie szkoły do końca zajęć. Szkoła
nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt przyniesiony przez uczniów.

Rzeczy znalezione
W szkole nagromadziła się duża ilość rzeczy znalezionych. Rzeczy znalezione można odebrać w
sekretariacie szkoły. W ostatnim dniu przed przerwą wielkanocną 24.03.12 nieodebrane rzeczy zostaną
oddane do sklepu odzieży używanej.
W szkole znaleziono damski zegarek. Informacja w sekretariacie.

Kalendarz

03.03.12 Wyjazd do Teatru Syrena klasy od 5 do II gimnazjalnej

17.03.12 Rekolekcje

24.03.12 Kiermasz ciast, godz. 9:30. Msza Święta godz. 11:00

31.03.12, 07.04.12, 14.04.12 Ferie wielkanocne

21.04.12 Rozpoczęcie 3 trymestru

05.05.12 Akademia z okazji Święta 3 Maja

Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły

Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego


