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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym komunikatem, który zawiera wiadomości o wydarzeniach 
szkolnych, ważne informacje oraz daty do kalendarza. Gorąco zachęcamy również do odwiedzania naszej 
strony internetowej. Bardzo serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie wszystkich rodziców, które odbędzie 
się 19 listopada o godzinie 9:10 w Sali Cloisters. 

Kartka dla Powstańca 
Uczniowie najstarszych klas gimnazjum wzięli udział w akcji „BohaterON” i wysyłali kartki do bohaterów 
Powstania Warszawskiego. 

Wizyta Ambasadora RP w Londynie  
W sobotę 8 października 2016 odwiedził naszą szkołę Ambasador RP w Londynie- profesor Arkady 
Rzegocki. Powitaliśmy naszego gościa i zaprosiliśmy do obejrzenia wystawy z 65 lat historii szkoły. 
Ambasador spotkał się z pracownikami szkoły, powiernikami oraz członkami Koła Rodzicielskiego wykazując 
zainteresowanie i doceniając pracę charytatywną wolontariuszy i zatrudnionych osób.  
Nasz gość miał okazję zobaczyć zajęcia lekcyjne w różnych grupach wiekowych i spotkać się z uczniami 
reprezentującymi szkolną gazetkę, którzy przeprowadzili krótki wywiad z ambasadorem. 

Miesiąc pamięci 
W miesiącu pamięci narodowej, młodzież z klas kursu A2 odwiedziła lokalne cmentarze i na grobach 
poległych żołnierzy oraz zmarłych rodaków zapaliła znicze. 

Wizyta w muzeum 
05.11.16 uczniowie klas IV gim odwiedzili Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego. Uczniowie mieli 
możliwość obejrzenia pamiątek, dokumentów, sztandarów i materiałów z historii Polskich Sił Zbrojnych.  

Teatr dla najmłodszych  
26.11.16 klasy 0-4 i klasy polsko/angielskie obejrzą w Orchard Hall spektakl połączony z warsztatami 
pt:”Królowa śniegu”. Ulotkę informacyjną dla rodziców wyślemy przez Home Contact.  

Walne zebranie wszystkich rodziców 19.11.2016  
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Walne Zebranie, które odbędzie się 19 listopada 2016 o 
godzinie 9:10 w Sali Cloisters, w głównym budynku szkoły. Sprawozdanie z ostatniego zebrania z roku 2015 
jest do wglądu w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Porządek obrad jest również dostępny na 
stronie internetowej.  
Zebranie to będzie okazją do podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat 
funkcjonowania szkoły i omówienia planów przyszłościowych. Na zebraniu wybierzemy także Powierników 
Szkoły na rok 2016/17. W tym dniu, na wspólnym spotkaniu przy kawie i herbacie będzie również możliwość 
zadeklarowania swojej pomocy dla Koła Rodzicieskiego, o którą bardzo prosimy.  
Szczególnie gorąco zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w naszej szkole. 

Warsztaty dla rodziców 

3 grudnia 2016 zapraszamy rodziców na spotkanie, podczas którego przedstawimy nowy serwis pomocy dla 
polskich rodzin - Familia Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie spotkania przekażemy informacje o dostępnej 
pomocy dla rodziców, oferowanej przez polonijne oraz lokalne organizacje. Podpowiemy także jak lepiej 
radzić sobie z różnymi wyzwaniami wychowawczymi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:20 w Sali 
Cloisters. Zapraszamy. Dodatkowe informacje o Centrum Pomocy są na ulotce dostępnej w sekretariacie. 

Rezygnacje z miejsca wszkole 
Informacje o rezygnacji z miejsca w szkole prosimy przekazywać na adres szkola@szkola.org. Mamy długą 
listę oczekujących na miejsca w szkole.  
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Informacje o uczniach ze specjalnymi potrzebami  
Prosimy rodziców, którzy mają dzieci ze specjalnymi potrzebami (medycznymi lub edukacyjnymi), a nie 
zgłosili jeszcze tego w tym roku szkolnym, o przekazanie niezbędnych informacji do sekretariatu szkoły lub 
na adres korespondencyjny: szkola@szkola.org   

Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2017 (uczniowie z klas IV gim oraz klas AS i A2) 
otrzymają w listopadzie formularz, który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 10.12.16. Prosimy 
rodziców o dopilnowanie zwrotu formularza na czas, ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na 
egzaminy po wyznaczonym terminie. Opłaty za egzaminy będzie można wykonać przez Home Contact. 

Akademia z okazji święta 11 listopada  
W sobotę 12.11.16 uczcimy akademią Narodowe Święto 11 listopada. Program zaprezentują klasy 6 szkoły 
podstawowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

Informacje od naszych gospodarzy –St. Benedict’s.  
St Benedict's jest prywatną katolicką szkołą dla dzieci od lat 3 (Nursery) do 18 (Sixth Form). Dla dzieci w 
wieku 11–18 lat rodzice mogą się starać o pomoc finansową w formie Bursary albo Scholarship. Szkoła 
zaprasza na ‘Open Morning’ w następujące dni: 
Nursery (3+) – 3 i 24 listopada 
Junior School (4+) - 8 listopada 
Senior School (11+) - 14 listopada 
Szczegóły na stronie www.stbenedicts.org.uk  lub prosimy skontaktować się z Registrar, Mrs Louise Pepper, 
na enquiries@stbenedicts.org.uk  lub pod numerem telefonu: 020 8862 2254 

Obóz Jeździecki  
Polska YMCA w Londynie we współpracy ze Stadniną Koni „Moszna” zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 
10 do 16 lat na Obóz Jeździecki podczas przerwy wiosennej (od 28.05.17 do 03.06.17). Więcej informacji na 
plakacie w sekretariacie lub pod linkiem http://bit.ly/2e1aW0h 

Prosimy o pomoc w zbieraniu funduszy dla szkoły, robiąc zakupy online 
Robiąc zakupy online, zbierajmy fundusze dla naszej szkoły przez akcję „The Giving Machine”! Prosimy 
rodziców o zapisanie się na stronie www.thegivingmachine.co.uk/find-a-cause  i wybranie jako cel „Polish 
Parents Association of Tadeusz Kosciuszko”. Dziękujemy. 

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 (jeden w pierwszej i jeden w 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. 

Daty do kalendarza 

05.11.16 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego – kl. IV gim. 

12.11.16 Akademia z okazji 11 listopada 

19.11.16 WALNE ZEBRANIE wszystkich rodziców godz: 9:10 

26.11.16 Teatr – klasy 0-4 i klasy polsko-angielskie sala Orchard Hall 

10.12.16 Ostatni termin na zgłoszenia do egzaminu GCSE 

10.12.16 Kiermasz ciast, Jasełka 

17.12.16, 24.12.16, 31.12.16 Boże Narodzenie - Wolne soboty 

07.01.2017 Początek Trymestru 2 

14.01.2017 Ostatni termin opłat za drugie półrocze 

Marta Bniński, Dyrektor Szkoły,   

Joanna Kaliniecka-Williamson - Prezes Powierników Szkoły 
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