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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
W lutym odbyły się w naszej szkole dwa konkursy: Konkurs czytania w klasach trzecich i klasach 
polsko/angielskich szkoły podstawowej i konkurs „Mistrza Ortografii” w klasach 4, 5 i 6.  Uczestnicy 
otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. 

Zwyciezcy konkursu czytania w klasach trzecich: pierwsze miejsce Aleksandra Selina z klasy 3c, na 
miejscu drugim znalazł się Patryk Pierściński z klasy 3a, a miejsce trzecie przyznane zostało Lucy 
Radford z 3b. 

Z klas polsko/angielskich miejsce trzecie zajął Harry Rakowski, drugie miejsce otrzymała Felicia 
Crowle, a miejsce pierwsze przyznano dla Brandona Ramos. 

Mistrzami ortografii zostali: w klasach szóstych David Bednarczyk z 6b, w klasach piątych Olivia 
Malina z 5a, w klasach czwartych Marta Baradziej z 4b. Gratulujemy laureatom, a rodzicom 
dziękujemy za wsparcie, pracę w domu i zachęcanie dzieci do udziału w szkolnych 
konkursach.Obydwa konkursy były bardzo udane i można o nich przeczytać na naszej stronie 
internetowej. 

Uczniowie klas III gimnazjalnych, AS i A2 gościli na koncercie fortepianowym Iwo Załuskiego, który 
jest pra, pra, pra wnukiem Michała Kleofasa Ogińskiego, twórcy poloneza „Pożegnanie Ojczyzny”. 
Dziękujemy Krzysztofowi de Berg za zorganizowanie tego niezwykle interesującego spotkania dla 
naszej młodzieży. 
 
Serdecznie dziękujemy organizatorom i gościom karnawałowej dyskoteki za zebrane fundusze na 
cele szkoły. Przyniosły one dochód w wysokości £1250.  

Konkurs „Patron naszej szkoły” 09.03.13 
W sobotę 09.03.13 odbędzie się konkurs w klasach I, II i III gimnazjalnych o Tadeuszu Kościuszce. 
Trzyosobowe grupy z każdej klasy staną do rywalizacji w konkursie, który rozpocznie się o 9:40.  

Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS i A2 Polish 
Zapisy na egzaminy w naszej szkole są już zakończone. 
Daty egzaminów:  
4688 GCSE Polish  
46853 Speaking sobota 4 maj 
46851 Listening 50 minut 14 czerwiec 2013 pm 
46852 Reading 1 godz 17 czerwiec 2013 pm 
46854 Writing 1 godz 17 czerwiec 2013 pm 
1686 AS Polish 
PLSH1  2 godz 30 minut 22 maj 2013 pm 
2686 GCE A2 Polish 
PLSH2  3 godz  5 czerwiec 2013 am 

13.04.13 odrabiamy sobotę za 19.01.13 
Dodatkowa sobota za odwołane zajęcia lekcyjne 19.01.13. 
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Rekolekcje i Msza Święta 
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży naszej szkoły odbędą się 16.03.13.  
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która odbędzie się 23.03.13 o 
godzinie 12:00 w Ealing Abbey.  

Wielkanocny kiermasz ciast 
Świąteczny kiermasz ciast odbędzie się w sobotę 23.03.13. 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. 
 
Etaty w polskiej szkole 
Na stronie internetowej naszej szkoły ukazały się ogłoszenia wolnych etatów pracy dla nauczycieli. 
Zainteresowanych prosimy o sprawdzanie ogłoszeń. 
Zachęcamy również chętne do pracy osoby, które mogłyby pomóc w księgowości. 

Zapisy na nowy rok szkolny 2013/2014 
Zapisy nowych uczniów odbędą się 08.06.213 od godziny 9:00 w sali Orchard Hall. 

Zmiana w systemie opłat za rok szkolny 2013/2014 
Aby zapewnić miejsce dla uczniów na kolejny rok szkolny i uniknać długiego oczekiwania na 
miejsce z listy oczekujących, Powiernicy szkoły zdecydowali, że opłaty za nowy rok szkolny 
2013/2014 za wszystkich uczniów będą przyjmowane 15.06.13 i 22.06.13. 

Rezygnacje z miejsca w szkole 
Bardzo prosimy rodziców, którzy rezygnują z miejsca w szkole o zgłoszenie tej informacji na adres: 
szkola@szkola.org  

18 maja - Szkolny Dzień Przebierańca  
Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestniczenia w dniu przebierańca 18 maja 2013. 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.   

Dyżury 
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.   
 
Kalendarz 

09.03.13 Konkurs o patronie szkoly klasy I,II,III gimnazjalne 

16.03.13 Rekolekcje 

23.03.13 Kiermasz ciast, godz. 9:30. Msza Święta godz. 12:00  

30.03.13, 06.04.13 Ferie wielkanocne 

13.04.13 Sobota pracująca i rozpoczęcie 3 trymestru 

04.05.13 Akademia z okazji Święta 3 Maja 

18.05.13 Dzień Przebierańca 

 
Marta Bniński - pełniąca obowiązki dyrektora szkoły 

Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego 
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