
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

Zakończyliśmy kolejny etap nauki w naszej szkole. W marcu uczniowie od klas 5 do II gimnazjalnych
pojechali na przedstawienie miniaturek baletowych Svetlany Gaidy z Krakowa pt. "Igraszki". Przedstawienie
wszystkim się podobało, tym bardziej, że niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z taką formą sztuki teatralnej.
Również w marcu odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla wszystkich uczniów. Serdecznie dziękujemy
Księdzu Dariuszowi Kwiatkowskiemu MIC, Księdzu Michałowi Garbeckiemu MIC, Siostrze Joannie Szponka,
oraz katechetce Pani Marii Czopor za wspaniałe przygotowanie rekolekcji. Więcej informacji o wydarzeniach
szkolnych można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.

Etaty w polskiej szkole
Na stronie internetowej naszej szkoły ukazały się ogłoszenia wolnych etatów pracy; w dziale księgowości
oraz etatów nauczycielskich. Zainteresowanych prosimy o sprawdzenie ogłoszeń.

Egzaminy GCSE, AS i A2

GCSE Polish 4688

GCSE Polish 46853 Speaking 10-12min W sobotę rano 5 maja 2012

GCSE Polish 46851 Listening 50min 18 maja 2012 pm

GCSE Polish 46852 Reading 1hr 25 maja 2012 am

GCSE Polish 46854 Writing 1hr 25 maja 2012 am

AS Polish 1686 PLSH1 Written 2 hrs 30min 15 maja 2012 pm

GCE A2 Polish 2686  PLSH2 Written 3 hrs 1 czerwca 2012 am

Zachowanie i dyscyplina w szkole
W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy pogorszenie zachowania naszych uczniów. Bardzo gorąco prosimy
wszystkich rodziców/opiekunów o przypomnienie dzieciom o należytym zachowaniu podczas pobytu w
polskiej szkole. Warto także przypomnieć sobie regulamin szkolny. Serdecznie dziękujemy za współpracę.

Obchody Katyńskie 22.04.12
Jak co roku, przedstawiciele dyrekcji, zarządu oraz poczet sztandarowy naszej szkoły wezmą udział w
obchodach uroczystości katyńskich w kościele Św. Andrzeja Boboli o godzinie 12:00 oraz na cmentarzu
Gunnersbury o godzinie 14:00. Jest to bardzo wzruszająca uroczystoćc i zachęcamy do wzięcia udziału.

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.

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.
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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.

Pomocy przy bramie i dyżury
Poszukujemy chętnych rodziców do pomocy przy bramie aby zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom.
Pomoc szczególnie potrzebna w godzinach 8:45-9:15 i 12:30-13:15. Zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie się do P. Joanny Kalinieckiej-Williamson w sekretariacie.
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.

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

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

26.05.12 Dzień Dziecka

02.06.12 Ferie semestralne

09.06.12 Zapisy na rok 2012/2013

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
 życzymy rodzicom, gronu pedagogicznemu, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły,

 rodzinnych, miłych i radosnych świąt
 oraz Wesołego Alleluja.

Dyrekcja  Szkoły

i

Zarząd Koła Rodzicielskiego


