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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Walne zebranie wszystkich rodziców 
Serdecznie dziękujemy rodzicom i opiekunom uczniów naszej szkoły za udział w Walnym Zebraniu, które odbyło się w 
sobotę 19 listopada 2016. Obecni mieli okazję do wysłuchania podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia 
swoich opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz omówienia planów przyszłościowych.  
Na zebraniu wybrano prezesa i powierników szkoły na rok szkolny 2016/17.  
Prezesem Zarządu Szkoły na lata 2016-2018 został pan Jarosław Skręta. Lista nowych członków zarządu 
(powierników) na rok 2016/17 oraz sprawozdania dyrekcji, prezesa i skarbnika są dostępne na stronie internetowej 
szkoły.   
Życzymy wszystkim owocnej kadencji!  
 
Wydarzenia szkolne 

W sobotę 12.11.16 uczciliśmy akademią Narodowe Święto 11 listopada. Piękny program i slajdy zaprezentowały klasy 
szóste. Serdecznie dziękujemy rodzicom za liczne przybycie na akademię. 

26.11.16 klasy od zerówek do klas czwartych i klasy polsko/angielskie obejrzały spektakl pt:”Królowa Śniegu”. Uczniom 
bardzo podobało się przedstawienie.  

W sobotę 03.12.16 odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj. W towarzystwie aniołków zrobił słodką niespodziankę 
wszystkim uczniom. 
 
Kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki i loteria 10 grudnia 2016. 
Świąteczny kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki i loteria odbędą się w sobotę 10 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. 

Apel o pomoc dla Maćka 
Maciek Plewka ma 9 lat. Od sześciu lat choruje na złośliwy nowotwór mózgu zwany glejakiem wielopostaciowym.  
Guz Maćka zlokalizowany jest w miejscu odpowiedzialnym za oddychanie i bicie serca. Chłopiec przeszedł już osiem 
operacji i żyje z wyrokiem. Jego mama walczy dla niego o każdy dzień. Nadzieja na wyzdrowienie sprowadza się do 
terapii, która kosztuje ponad 50 tysięcy funtów.   
W trakcie kiermaszu bożonarodzeniowego w dniu 10 grudnia, wystawiona będzie w szkole puszka, do której można 
składać wolne datki. Przekazane zostaną one w całości rodzinie Maćka. Serdecznie zachęcamy aby rodzice dali 
dzieciom przed kiermaszem chociaż kilkadziesiąt pensów właśnie na ten cel.  

Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2017 (uczniowie z klas IV gim) oraz uczniowie klas AS i A2 
otrzymali 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. 
 
Ferie świąteczne 17.12.16 - 31.12.16  
Zawiadamiamy, że ferie świąteczne będą od 17.12.16 do 31.12.16. Wracamy do szkoły 07.01.17. 

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. 
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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.  
Apelujemy o zapisanie się na dyżur w styczniu 2017. 
Kalendarz 

10.12.2016 Ostatni termin na zgłoszenia do egzaminu GCSE, AS i A level 

10.12.2016 Kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki, loteria  

17.12.2016, 24.12.2016, 31.12.2016 Wolne soboty 

07.01.2017 

07.01.2017 i 14.01.2017 

Początek Trymestru 2 

Opłaty za drugie półrocze (ostatni termin 14.01.2017) 

 
Marta Bniński - Dyrektor Szkoły, Jarosław Skręta - Prezes Powierników Szkoły 
 
 

Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, składamy najlepsze 
życzenia na Święta Bożego Narodzenia. 

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

Dyrekcja szkoły, Powiernicy  i Koło Rodzicielskie  


