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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
W imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego, powierników oraz koła rodzicielskiego składamy rodzicom i uczniom naszej 
szkoły życzenia spełnienia planów i zamierzeń oraz samych sukcesów w 2014. Szczęśliwego Nowego Roku! 
Było nam bardzo miło zobaczyć tak duże grono rodziców na szkolnych Jasełkach i wspólnym kolędowaniu. Dziękujemy.  

 

Świąteczny Kiermasz Ciast i loteria  
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim za smakowite wypieki na świąteczny kiermasz ciast oraz wspaniałe fanty na 
szkolną loterię. Dochód wyniósł £1625 i przeznaczony będzie na pomoce szkolne i słowniki itp. 
 
Gratulacje  
Gratulujemy uczennicy klasy 4b Amelii Leśniak, która otrzymała nagrodę książkową w konkursie “Odkryj Bohatera”, 
zorganizowanym przez Instytut Józefa Piłsudskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wysłali swoje prace 
na ten konkurs, za godne reprezentowanie szkoły. Niektóre z prac zostały opublikowane w biuletynie wydanym przez 
instytut. 
 
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych - zmiana  
Od 18.01.2014 dzwonek na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych będzie o godzinnie 8:55. Bardzo prosimy aby uczniowie nie 
spóźniali się na zajęcia lekcyjne.  

Zapisy i opłaty na egzaminy AS oraz A2  
Formularze na zgłoszenia do egzaminów AS oraz A2 będą rozdane 18.01.14. Prosimy rodziców o dopilnowanie zwrotu 
formularza. Termin, do którego należy oddać wypełniony formularz to: 01.02.14. 
 
Opłaty za szkołę – druga rata 
Uprzejmie przypominamy rodzicom, że termin na drugą opłatę za szkołę mija 18.01.14. Informacja o opłatach była 
wysłana do rodziców mailem przed 11.01.14. Opłaty można dokonać online przez system Home Contact (szczegóły na 
naszym website pod linkiem „Opłaty”) lub w szkole w dniach 11.01.14 oraz 18.01.14. Niezapłacenie w wymaganym 
terminie automatycznie pociągnie za sobą karę w wysokości £20.  
 
Szkolny konkurs recytatorski 
Serdecznie zapraszamy uczniów klas od zerówek do klas czwartych oraz klas polsko-angielskich do wzięcia udziału w 
szkolnym konkursie recytatorskim pt. „Polskiego się uczymy i piękne wiersze mówimy”. Po eliminacjach klasowych 
finaliści wystąpia przed publicznością i rodzicami 01.02.2014 (klasy od zerówek do klas drugich i klasy polsko-angielskie 
B i C), a 08.02.2014 odbędzie się finał dla klas trzecich i czwartych oraz klasy polsko-angielskiej A.  
Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody. Powodzenia! 
 
Akcje charytatywne 
Po świętach chcielibyśmy wesprzeć organizację charytatywną West London Churches Homeless Concern, która 
pomaga również bezdomnym Polakom. Oferują oni udzielanie noclegu, opiekę medyczną, przygotowywanie posiłków, 
wydawanie odzieży, czy też pomoc prawną i socjalną, a częstymi ich gośćmi są nasi rodacy. 
Mamy nadzieję, że rodzice naszych uczniów chętnie podzielą się szczególnie żywnością, artykułami o długiej dacie 
ważności jak: konserwy, makarony, cukier, kawa, herbata, ryż, przetwory itp, odzież (głównie męska) obuwie, oraz 
środki czystości (szampony, mydła, pianki do golenia, żele pod prysznic itp).  
Wyżej wymienione artykuły można przynosić do Orchard Hall już od następnej soboty 18.01.14. Bardzo będziemy 
wdzięczni za pomoc dla bezdomnych. 
 
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.  
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Zabawa Walentynkowa  
Gorąco zapraszamy rodziców na zabawę walentynkową z kolacją i konkursami, która odbędzie się 08.02.14 w Sali 
Windsor Hall przy polskim kościele. Bilety do nabycia już wkrótce. 
 
Szkolna strona internetowa 
Dzięki uprzejmości i sumiennej pracy Pana Marcina Grygiel, na naszej szkolnej stronie internetowej zamieszczone są 
artykuły i fotografie z ostatnich wydarzeń. Zapraszamy do obejrzenia.  
 
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  
 
Konkurs Dziennika Polskiego na kartkę świąteczną 
Chętnych uczniów zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie projektowania kartki świątecznej, który ogłosił 
Dziennik Polski. Wykonane kartki prosimy przesyłać do 31 stycznia 2014 na adres redakcji: Dziennik Polski 238-246 
King Street, London W6 0RF z dopiskiem „Konkurs świąteczny”. Dla finalistów czekają nagrody niespodzianki. 
 
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! 
 
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  
 
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. 

 

Kalendarz 

11.01.2014 

11.01.2014 i 18.01.2014 

Początek Trymestru 2 

Opłaty za drugie półrocze (ostatni termin 18.01.2014) 

01.02.2014 Konkurs recytatorski – klasy 0-2, Pol/Ang B+C 

08.02.2014 Konkurs recytatorski – klasy 3-4, Pol/Ang A  

Zabawa Walentynkowa dla rodziców i nauczycieli (wieczorem) 

15.02.2014 i 22.02.14 Ferie zimowe 

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