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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
W sobotę 16.11.13 uczciliśmy akademią Narodowe Święto 11 listopada. Bardzo ładny program zaprezentowała klasa 
IIB, którą prowadzi Pani Patrycja Kmieciak. 
W dniu 23.11.13. klasy AS zwiedziły bunkier i wysłuchały prelekcji o lotnictwie polskim w Wielkiej Brytanii oraz złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Lotników na Northolt. Była to bardzo udana i interesująca wycieczka, a młodzież i nauczycielki 
wrócili z niezapomnianymi wrażeniami. 
W miesiącu pamięci narodwej, klasy A2 odwiedziły lokalny cmentarz i na grobach poległych żołnierzy oraz zmarłych 
rodaków zapalili znicze. 

Walne zebranie wszystkich rodziców 23.11.2013 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w Walnym Zebraniu 23 listopada 2013. Było bardzo 
miło zobaczyć tak wiele nowych twarzy oraz widzieć Państwa zainteresowanie szkołą.  
Na zebraniu wybrano prezesa i powierników szkoły na rok 2013/14. Jednogłośnie na Prezesa Szkoły wybrano Panią 
Joannę Kaliniecką-Williamson. Życzymy wszystkim owocnej kadencji! 
Dwunastu rodziców zadeklarowało swoją pomoc dla Koła Rodzicieskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy! 
Sprawozdania z ubiegły rok pracy są na szkolnej stronie internetowej. 
Za najciekawszą pracę pt: „Mamo, Tato zobacz co robię w polskiej szkole” rodzice uznali pracę uczennicy z klasy 5a 
Marii Magdaleny Morek. 

Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2014 (uczniowie z klas IV gim) otrzymali formularz, który 
należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 14.12.13. Prosimy rodziców o dopilnowanie zwrotu formularza na czas, 
ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzamin GCSE po wyznaczonym terminie. Zgłoszenia do egzaminów 
AS oraz A2 będą rozdane w późniejszym terminie i zbierane dopiero w styczniu. 
 
Uaktualnianie danych rodziców i uczniów 
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o uaktualnienie danych 
personalnych. Można to zrobić w sekretariacie szkoły lub poprzez HomeContact używając link: 
https://secure.homecontact.co.uk/index.php 
  
UWAGA!!! 
Akcja charytatywna 
Nadal prosimy o zbieranie plastikowych zakrętek TYLKO od napojów, mleka i soków.  
Zakrętki z naszej szkoły przeznaczone będą na dwa cele: pomoc dzieciom niepełnosprawnym z Przemyśla oraz 
operacja serca małej Julki z Warszawy.   
Przed budynkami szkolnymi ustawione są specjalne pojemniki, do których prosimy wrzucać czyste zakrętki.  
Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji.   
 
Świąteczny Kiermasz Ciast i Jasełka 14.12.2013 
Świąteczny kiermasz ciast odbędzie się w sobotę 14 grudnia. Gorąco prosimy rodziców o wypieki, ciasta i ciasteczka, 
oraz o zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Po kiermaszu o godzinie 12:00 serdecznie zapraszamy na Jasełka w 
wykonaniu klas trzecich oraz na wspólne kolędowanie w Sali Orchard Hall. 
 
Poradnia psychologiczna 
Polish Psychologists’ Association to organizacja zrzeszająca specjalistów udzielających bezpłatnych konsultacji 
psychologicznych oraz pedagogicznych w języku polskim, która współpracuje z polskimi sobotnimi szkołami. 
Konsultacje prowadzone są w Londynie. Konsultacje dla rodzin oraz dzieci: rodzina@polishpsychologists.org  
 
Kolejny polski mecz siatkówki  
Zawodnicy CBL Polonia Londyn (Klub Siatkarski na Ealing'u) zapraszają 07.12.13 na mecz siatkówki. Kobiety grają o 
15:00, a mężczyźni o 16:30 w hali gimnastycznej szkoły St.Benedict’s. Obie drużyny grają w lidze Super8 (tzn. 
ekstraklasa angielskiej siatkówki), w Pucharze Anglii i w lidze londyńskiej. Wiecej informacji można uzyskać na stronie 
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www.polonia.vc  i na stronie facebook "Polonia Volleyball club" lub Twitterze @PoloniaVC". Serdecznie zapraszamy do 
kibicowania polskim siatkarzom, wsród których są także absolwenci naszej szkoły. 
 
Zaproszenie do dwóch konkursów: 
1. V Edycja  Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989. Konkurs 

przeznaczony jest dla uczniów od klas 4 do 6 szkoły podstawowych i dla klas gimnazjalnych. 
W ramach konkursu uczniowie przygotowują samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego pracę w formie 
biografii, wywiadu, relacji, opowiadania, eseju itp. opartą na źródłach historycznych (np. listy, wspomnienia, pamiętniki, 
zdjęcia, dzienniki, dokumenty – również rodzinne). Prace należy przekazać w terminie do 3 marca 2014 r. do 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wszyscy laureaci i finaliści konkursu zostaną nagrodzeni zarówno przez organizatorów 
jak i Członków Komitetu Honorowego. Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły 
w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz regulaminu konkursu. 

2. Zostały oficjalnie podane tematy V edycji konkursu „Być Polakiem”, która odbędzie się w 2014 roku. 
I.Ballada o okaleczonym mieście – Powstanie Warszawskie 1944 (np. wspomnienia rodzinne, rozmowa z Małym 
Powstańcem, czas trudnych wyborów).                                                                                                                                                                           
II. Polskie drogi do wolności (wojenne losy Polaków - Narvik, Tobruk, Monte Casino; ku wolnej Polsce – działania 
niepodległościowe Polaków poza granicami kraju; relacje świadków).  
III. Polska moich marzeń.  
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.swiatnatak.pl  oraz przesłać swoją pracę 
zgodnie z regulaminem. Regulamin jest do wglądu w sekretariacie szkoły. Końcowy termin nadsyłania prac 28 marca 
2014. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Polski, zwiedzanie Sejmu RP, uroczysta gala 
wręczenia nagród w Zamku Królewskim w Warszawie! 
 
Przerwy 
Wszyscy uczniowie od klas “zerowych” do klas A2 wychodzą z budynków szkolnych podczas przerw. Prosimy rodziców 
aby dzieci były odpowiednio ubrane do warunków atmosferycznych. 

Początek drugiego trymestru i opłaty za szkołę 
Na zajęcia lekcyjne wracamy 11.01.14. Przypominamy o opłatach za drugie półrocze. Ostatni termin 19.01.2014. 

Kalendarz 

14.12.2013 Ostatni termin na zgłoszenia do egzaminu GCSE 

14.12.2013 Kiermasz ciast, Jasełka 

21.12.2013, 28.12.2013, 04.01.2014 Wolne soboty 

11.01.2014 

11.01.2014 i 18.01.2014 

Początek Trymestru 2 

Opłaty za drugie półrocze (ostatni termin 18.01.2014) 

08.02.2014 Zabawa Walentynkowa 

 
Marta Bniński, Dyrektor Szkoły 
Joanna Kaliniecka-Williamson, Prezes Powierników 

„OPŁATEK” 
Mam tu biały opłatek i stoję przed Wami, 

Chcę się nim podzielić z dziećmi, 

Rodzicami i nauczycielami,  

Na usta się cisną serdeczne życzenia, 

Niech Was mały Jezus łaską opromienia. 

Całym sercem radośnie Wam życzymy, 

Dni lepszych i pełnych miłości, 

I niech Boża chwała w Waszych domach 

Na zawsze zagości”. 

 

Najserdeczniejsze życzenia na święta Bożego Narodzenia dla rodziców i uczniów składają:  
dyrekcja, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły oraz Koło Rodzicielskie. 
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