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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Słowo Pani Dyrektor
Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas IV gimnazjalnych
Uroczyste zakończenie jubileuszowego roku 60-lecia naszej szkoły odbędzie się 9 lipca 2011r.
Msza Święta w Ealing Abbey rozpocznie się o godzinie 10:30.
Podczas Mszy Świętej gimnazjaliści klas IV przekażą sztandar szkolny swoim następcom z klas III.
Zakończenie roku szkolnego dla klas 0-4 oraz klas polsko-angielskich rozpocznie się o godzinie 9:15, a dla klas 5-IV
gimnazjalnych o godzinie 12:00 w Sali Orchard Hall w głównym budynku szkoły.
Na akademii dla klas 5-IV gimnazjalnych, zaproszeni goście rozdadzą nagrody, dyplomy i puchary.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału we Mszy Świętej i w uroczystej akademii, na której
wspólnie docenimy osiągnięcia naszych uczniów.

Plan dnia dla klas 0-4 i klas polsko-angielskich:

• 9:00 Uczniowie zostawiają rzeczy w klasach i przechodzą wraz z wychowawcą do Orchard Hall

• 9:15 Rozpoczęcie akademii z wręczeniem nagród

• 10:15 Krótka przerwa (5 -10 minut)

• 10:30 Uroczysta Msza Święta

• 11:30 Przerwa

• 11:50 Uczniowie wracają z wychowawcami do klas

• 12:50 Zakończenie zajęć lekcyjnych dla zerówek

• 13:00 Zakończenie zajęć lekcyjnych dla klas 1-4 i klas polsko-angielskich
Plan dnia dla klas 5-IV gimnazjalnych:

• 9:00 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w klasach 5-IV gimnazjalnych

• 10:30 Uroczysta Msza Święta

• 11:30 Przerwa

• 11:45 Uczniowie przechodzą z wychowawcami do Orchard Hall

• 12:00 Rozpoczęcie akademii z wręczeniem nagród i pucharów oraz pożegnanie klas IV gimnazjalnych

• 13:00 Zakończenie akademii

Szczególnie gorąco zapraszamy na uroczyste pożegnanie absolwentów wszystkich rodziców uczniów z klas
IV gimnazjalnych.
Was Drodzy Absolwenci zachęcam do kontynuacji nauki języka polskiego na kursach AS i A2.
Na koniec roku szkolnego gratuluję uczniom wspaniałych osiągnięć. Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom,
duchownym oraz rodzicom za poświęcenie i starania włożone w polskie wychowanie i utrzymanie mowy ojczystej.
Życzę wszystkim uczniom radosnych, pełnych przygód wakacji, a rodzicom, gronu nauczycielskiemu, pracownikom
szkoły i zarządowi miłego wakacyjnego odpoczynku.
Renata Chudzik

Słowo Pana Prezesa
Drodzy Rodzice
Przyszłość polskiej szkoły i jej uczniów jest w Waszych rękach!!!
W tym roku z Zarządu Koła Rodzicielskiego odchodzą zasłużeni wieloletnią pracą działacze.
Brak osób zainteresowanych pomocą będzie miał znaczny wpływ na działanie naszej szkoły.
Zależy nam na tym, aby dołączyli do nas rodzice z nowymi siłami, pomysłami i energią, którzy z przyjemnością będą
pomagać i działać dla dobra wszystkich dzieci i szkoły. Gorąco zachęcam rodziców do włączenia się w jakimkolwiek
stopniu w pracę komitetu rodzicielskiego. Chętnych rodziców proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły. Można
pomagać w zależności od chęci i możliwości, a w dodatku nie w każdą sobotę.
Serdecznie zapraszam
Andrzej Rumun
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Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2011/2012
Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2011/2012 zostały zakończone w sobotę 25.06.11. Nie posiadamy wolnych
miejsc w klasach 0, 1, 2, 3, 4. Będziemy nadal przyjmować podania na listę oczekujących.

Opłaty za nowy rok szkolny 2011/2012
Rodzice nowozapisanych uczniów muszą uregulować opłatę za szkołę do dnia 02.07.11.
Opłaty za nowy rok szkolny dla uczniów uczęszczających już do naszej szkoły przyjmowane będą tylko w dwie
pierwsze soboty po rozpoczęciu roku szkolnego: 10.09.11 i 17.09.11.
Po tym terminie będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £20.

Fotografie i DVD
Zamówione zdjęcia klasowe, zdjęcia całej szkoły oraz DVD uroczystości 60-lecia zostaną rozdane uczniom w sobotę
09.07.11. w czasie zajęć lekcyjnych.

Pamiątkowy Album
W sekretariacie szkoły są jeszcze egzemplarze publikacji wydanej z okazji 60-lecia naszej szkoły. Cena £10. Gorąco
zachęcamy do nabycia tego pamiątkowego albumu.

Dzień Dziecka
W sobotę 04.06.11.uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Dziecka. Dziękujemy Pani Iwonie Łukomskiej za
zorganizowanie przyjemności dla naszych uczniów, a wszystkim nauczycielkom i rodzicom za wsparcie i pomoc.
Uczniowie dziękują członkom zarządu za pyszne, kolorowe lizaki.

Dzień Matki i Dzień Ojca
18 czerwca uczniowie szesnastu klas, począwszy od zerówek do klas czwartych zorganizowali dla swoich rodziców
wspaniałą akademię. Dziękujemy rodzicom za przybycie, a gronu pedagogicznemu za doskonałe przygotowanie
uczniów.

Wyniki Egzaminów GCSE, AS oraz A2
Wyniki egzaminów można odebrać w szkole – AS i A2 od godziny 9:30 dnia 18.08.2011r.
GCSE od godziny 9:30 dnia 25.08.2011r. Nieodebrane wyniki zostaną wysłane na adres domowy ucznia.

Dyplomy egzaminów i świadectwa z zeszłego roku szkolnego (lato 2010)
Świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego oraz dyplomy egzaminów GCSE, AS i A Level są nadal do
odebrania w sekretariacie szkolnym podczas godzin urzędowania.

Szkolna strona internetowa
Zachęcamy wszystkich do zaglądania na szkolną stronę internetową, na której można przeczytać wiele reportaży o
wszystkich wydarzeniach w tym roku szkolnym.

Bilety z odwołanego BBQ
Pieniądze za sprzedane bilety są do odebrania w sekretariacie szkoły.

Dyżury
Nadal przypominamy wszystkim rodzicom o obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego.

Rezygnacje z miejsca w szkole/zmiany adresu, danych dziecka i rodziców
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci szkoła musi posiadać aktualne dane dziecka i rodziców. Jakiekolwiek zmiany
danych, rezygnacje oraz dodatkowe informacje medyczne prosimy przekazać pisemnie do sekretariatu szkoły lub
emailem na adres: info@szkola.org

Rzeczy znalezione
Prosimy o odbiór rzeczy znalezionych przed końcem roku szkolnego. Rzeczy można odebrać w sekretariacie szkoły w
każdą sobotę od godziny 9:00 do 13:00. Nieodebrane rzeczy po zakończeniu roku szkolnego zostaną przekazane do
sklepu charytatywnego.

Ważne daty/wydarzenia szkolne

09.07.2011 Zakończenie roku szkolnego, Msza Św i pożegnanie klas IV gim

10.09.2011 Początek zajęć na rok 2011/2012  oraz uroczysta Msza Święta w Ealing Abbey.

10.09.11 i 17.09.11 Opłaty za nowy rok szkolny 2011/2012.

Dziękujemy za współpracę i życzymy przyjemnych wakacji.

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


