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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 

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 2015. Szczęśliwego Nowego Roku! 

Świąteczny kiermasz ciast i Jasełka  

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim rodzicom za wspaniałe wypieki na świąteczny kiermasz ciast. Dochód wyniósł 
£726.69. i przeznaczony będzie na zakup lektur do biblioteki szkolnej dla klas gimnazjalnych.  
Było nam bardzo miło zobaczyć tak duże grono rodziców na szkolnych Jasełkach i wspólnym kolędowaniu. Dziękujemy.  

Komunikaty szkolne   

Przypominamy, że 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 lat 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 stycznia, 24 lutego, 24 marca 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. 
 
Próbne egzaminy GCSE 
Egzaminy próbne GCSE w klasach IV gimnazjalnych odbędą się: 24.01.15, 31.01.15 oraz 07.02.15. 
 
Szkolny konkurs polskiej piosenki 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas od zerówek do klas czwartych oraz klas polsko-angielskich do wzięcia udziału w 
szkolnym konkursie polskiej piosenki pt. „Wesołe nutki”. Zgłoszenia przyjmujemy do 07.02.15. Po eliminacjach 
klasowych finaliści wystąpią przed publicznością i rodzicami 07.03.15 i ewentualnie 14.03.15 w zależności od ilości 
chętnych. W konkursie przewidziane są trzy kategorie: indywidualna, zespołowa i rodzinna. Zapraszamy do rodzinnego 
śpiewania! Dla uczestników będą dyplomy i nagrody. Powodzenia! 
 
Rekolekcje Wielkopostne i Msza Święta 
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły odbędą się 21.03.15, a Msza Święta odprawiona będzie 28.03.15 o 
godzinie 12:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do wspólnego uczestnictwa. 
 
Zajęcia z siatkarzami 
Siatkarze prowadzą zajęcia we czwartki od godziny 19:00 do 20:30 w szkole St. Benedict’s. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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kosztami, które pokryte będą z podwyższonych opłat za szkołę. Serdecznie zapraszamy do pomocy wszystkich 
tatusiów. 
 
Ferie zimowe 14.02.14-21.02.15  

Zawiadamiamy, że ferie zimowe będą 14.02.15 i 21.02.15. Do szkoły wracamy 28.02.15.  

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 

17.01.15 Ostatni termin opłaty za szkołę 

24.01.15  Teatr w POSKu „Pan Tadeusz” - klasy AS i A2 

14.02.2015, 21.02.2015  Wolne soboty – ferie zimowe 

28.02.15 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 

07.03.15 Konkurs „Wesołe nutki”. 

21.03.15 Rekolekcje Wielkopostne 

28.03.15 Msza Święta 

 

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