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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Walne zebranie wszystkich rodziców 
Dziękujemy rodzicom i opiekunom uczniów naszej szkoły za udział w Walnym Zebraniu, które odbyło się w sobotę 22 
listopada 2014 o godz 9:10. Obecni mieli okazję do wysłuchania podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia 
swoich opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz omówienia planów przyszłościowych. Na zebraniu wybrano 
powierników szkoły na rok szkolny 2014/15. Życzymy wszystkim owocnej kadencji!  
Sprawozdania dyrekcji, prezesa i skarbnika są na szkolnej stronie internetowej. 
 
Konkurs Wiedzy Historycznej 

W Sali Teatralnej w POSKu, w dniu 19 października 2014 odbył się konkurs historyczny, w którym wzięło udział 9 
polskich sobotnich szkół. Uczennnice, które reprezentowały naszą szkołę to: Sara Czerniawska, Oliwia Bolimowska, 
Ewa Dykas i Ewelina Gąsiewska.  
Nasze uczennice prowadziły przez trzy rundy, a po czwartej zajęły II miejsce w konkursie zdobywając puchar i 
wspaniałe nagrody. Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Mejdus za przygotowanie uczennic do konkursu, a Wam 
dziewczęta gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. 

W miesiącu pamięci narodwej, klasy A2 i AS odwiedziły lokalne cmentarze i na grobach poległych żołnierzy oraz 
zmarłych rodaków zapaliły znicze. 

W sobotę 15.11.14 uczciliśmy akademią Narodowe Święto 11 listopada. Program i własnoręcznie wykonane dekoracje 
pięknie zaprezentowały klasy szóste. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za za tak liczne przybycie na 
akademię. 

Komunikaty szkolne   

Od stycznia 2015 nie będziemy już rozdawać drukowanych komunikatów! Komunikaty szkolne będą na naszej stronie 
internetowej. Informacje do rodziców będziemy także wysyłać mailem przez Home Contact. Prosimy rodziców, którzy 
nie posiadają adresu mailowego o zgłoszenie się do administracji. 
 
Informacja od naszych gospodarzy -St. Benedict’s School  
St Benedict’s School jest prywatną katolicką szkołą dla dzieci od lat 3 (Nursery) do 18 (Sixth Form). Dla dzieci w wieku 
11 – 18 lat rodzice mogą starać się o pomoc finansową w formie Bursary albo Scholarship. Szkoła zaprasza do 
obejrzenia Nursery w dniach: 20 styczeń, 24 luty, 24 marzec 2015. Szczegóły na www.stbenedicts.org.uk  lub proszę 
skontaktować się z Registrar, Mrs Margaret Moore, na enquiries@stbenedicts.org.uk lub pod numerem 020 8862 2254 
 
Kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki i Jasełka 13 grudnia 2014. 
Świąteczny kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki i Jasełka odbędą się w sobotę 13 grudnia. Gorąco prosimy 
rodziców o wypieki, ciasta i ciasteczka, oraz o zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Na kiermaszu będzie stoisko z 
książkami – wspaniała okazja do zakupienia pięknych polskich książek na prezenty pod choinkę. Zebrane fundusze 
przeznaczymy na zakup materiałów naukowych oraz rozwój naszej strony internetowej. Po kiermaszu, o godzinie 12:00 
serdecznie zapraszamy na Jasełka w wykonaniu klas piątych oraz na wspólne kolędowanie w Sali Orchard Hall. 

 
Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2015 (uczniowie z klas IV gim) oraz uczniowie klas AS i A2 
otrzymali 22 listopada formularz, który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 13.12.14. Prosimy rodziców o 
dopilnowanie zwrotu formularza na czas, ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzaminy po wyznaczonym 
terminie. 
Dyplomy 

Dyplomy z egzaminów GCSE, AS i A2 Polish (lato 2014) są do odebrania w administracji. Dyplomy będą potrzebne 
uczniom składającym podania na uniwersytety w UK (przez UCAS) więc prosimy o podpis przy odbiorze i o zachowanie 
dyplomów w bezpiecznym miejscu. 
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Apel do Tatusiów o pomoc przy bramie 

Bardzo gorąco zachęcamy tatusiów naszych uczniów do pomocy nad utrzymaniem bezpieczeństwa przy bramie. Jeżeli 
zgłoszą się chętni do pomocy tatusiowie, to będziemy mogli ustalić co pewien czas dyżury. Jeżeli nie będzie chętnych, 
to niestety szkoła będzie musiała zatrudnić osoby do pilnowania bezpieczeństwa dzieci, co wiąże się z dodatkowymi 
kosztami, które pokryte będą z podwyższonych opłat za szkołę. Serdecznie zapraszamy do pomocy wszystkich 
tatusiów. 
 
Bezpieczeństwo na drodze przed szkołą 
Prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa na jezdni przed szkołą. Przypominamy, że według regulaminu 
szkolnego:  
„Rodzice zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci ze 
szkoły. 

• Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowych liniach i na przejściu dla pieszych. 
• Zabrania się parkowania przy obniżonych krawężnikach gdzie są podjazdy do domów”. 

Prosimy nie narażać na niebezpieczeństwo swoich dzieci oraz uczniów szkoły. 
Prosimy także aby uczniowie nie przynosili do szkoły żadnych piłek. Gra na boisku podczas rozbudowy szkoły 
St.Benedict’s jest zabroniona. 
 
Ferie świąteczne 20.12.14 -03.01.15  

Zawiadamiamy, że ferie świąteczne będą od 20.12.14 do 03.01.15. Wracamy do szkoły 10.01.15.  
 
Zaproszenie do świątecznego konkursu Dziennika Polskiego 
Dziennik Polski zaprasza wszystkich uczniów w wieku od 4 do 17 lat do konkursu kartki świątecznej. Zadaniem uczniów 
jest wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki świątecznej ilustrującej „Rodzinne święta”. Prace powinny mieć format 
kartki świątecznej. Technika plastyczna wykonywania prac jest dowolna. Prace można nadsyłać do 31 grudnia 2014 na 
adres: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Rodzinne Święta”, 238-246 King street, 
Hammersmith, London W6 0RF. Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko 
ucznia – autora pracy, wiek, nazwa klasy oraz pełna nazwa szkoły i jej dokładny adres. Na laureatów czekają nagrody. 
Regulamin konkursu dostępny jest w sekretariacie szkoły, a  wszystkie informacje pod linkiem:www.dziennikpolski.co.uk  

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. 
 

Kalendarz 

13.12.2014 Ostatni termin na zgłoszenia do egzaminu GCSE 

13.12.2014 Kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki i Jasełka 

20.12.2014, 27.12.2014, 03.01.2015 Wolne soboty 

10.01.2015 

10.01.2015 i 17.01.2015 

Początek Trymestru 2 

Opłaty za drugie półrocze (ostatni termin 17.01.2014) 

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

 

 
Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom oraz pracownikom 

szkoły, 

składamy najlepsze życzenia radosnego oczekiwania Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie pokój i radość w 
rodzinnym gronie. 

Na Nowy Rok życzymy szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń i 
wszelkiej pomyślności. 

 
Dyrekcja szkoły, Powiernicy  i Koło Rodzicielskie 

http://www.szkola.org/
mailto:info@szkola.org
http://www.dziennikpolski.co.uk/

