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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Wydarzenia szkolne 
Świąteczny kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki, loteria i Jasełka były wielkim sukcesem.  
Scena wypełniona „Aniołami Dobroci” wykonanymi przez naszych uczniów prezentowała się wręcz 
niebiańsko. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przygotowali wspaniałe anioły, a rodzicom jesteśmy 
wdzięczni za pomoc w wykonaniu tych ślicznych dzieł.  
Uczniowie klas czwartych wprowadzeni przez „Anioła Stróża” z betlejemską gwiazdą, przedstawili 
przepięknie historię narodzin Bożego Syna. Jasełka były wyjątkowe, a wspólne kolędowanie bardzo 
przyjemne. 

Kiermasz ciast, loteria i kiermasz polskiej książki przyniosły szkole dochód w wysokości £ 1145.78. 
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i umilenie ostatniego dnia szkolnego termu. Dzieci miały 
prawdziwą frajdę i prawdziwy przedsmak pięknych polskich tradycji. 

Z okazji 65-lecia szkoły, 23 stycznia w klasach 5 i 6 odbył się konkurs, którego tematem była historia Polskiej 
Sobotniej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody w dniu 30.01.16 podczas 
„Dnia Małego Aktora” o godzinie, który rozpocznie się o godz: 9:15. 

Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2  

Zapisy na egzaminy zostały zakończone.  
 
Szkolny psycholog 
Zawiadamiamy, że porady psychologa w dniu 06.02.16 zostały odwołane. 

27.02.16 o godzinie 9:30 w Sali Cloisters szkolny psycholog poprowadzi dla rodziców warsztat komunikacji z 
teorii Analizy Transakcyjnej. 
- Spóźniłem się do szkoły, mamo... 
- A mówiłam, by spakować plecak dzień wcześniej?...czyli o tym, jak ze sobą rozmawiamy i kim jesteśmy gdy 
rozmawiamy. 
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 
 
Karnawałowa zabawa maskowa 06.02.16 

Gorąco zapraszamy także na kolejną imprezę organizowaną przez Koło Rodzicielskie dla rodziców i 
pracowników szkoły. Będzie nam miło gościć Państwa na karnawałowej zabawie maskowej, która odbędzie 
się w sobotę 6 lutego w Windsor Hall, Windsor Road.  
DJ, gorąca kolacja, bar płatny, loteria i inne atrakcje. Całkowity dochód przeznaczony będzie na potrzeby 
szkoły. W tym roku bardzo potrzebujemy funduszy żeby pokryć zwiększające się koszty prowadzenia szkoły. 
Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby podarować fanty na loterię, to prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu 
szkoły do pani Krystyny Łukasiewicz. 
 
Zapisy na rok 2016/2017 

Zawiadamiamy, że zapisy rodzeństwa i nowych rodzin na rok 2016/2017 odbędą się wcześniej niż zwykle. 
Zapisy planujemy w soboty 27.02.2016 oraz 05.03.2016. Formy będą dostępne na szkolnej stronie 
internetowej przed feriami zimowymi. 
 
Ferie zimowe 13.02.16 - 20.02.16  
Ferie zimowe będą od 13.02.16 do 20.02.16. Wracamy do szkoły 27.02.16. 
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Finanse szkoły 
Dotacja finansowa, którą szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej - Wspólnoty Polskiej w grudniu 
ubiegłego roku była zdecydowanie niższa niż w poprzednich latach. 
Szkole będą bardzo potrzebne dodatkowe fundusze, którch część postaramy się zebrać z imprez 
organizowanych przez Koło Rodzicielskie przy wsparciu wszystkich rodziców, na które szczególnie liczymy.  
Powiernicy szkoły badają wszelkie możliwości oszczędnościowe, które można będzie wprowadzić w tym 
roku, a także rozważą ewentualną podwyżkę za czesne na rok 2016/2017. 
 
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 się starać o pomoc finansową w formie Bursary albo Scholarship.  
Szkoła zaprasza na „Open Morning” do Nursery (3+) w następujące dni: 23 lutego i 10 marca. 
Następne „Open Mornings” dla Junior School (4+) i Senior School (11+) będą w maju i czerwcu. 
Szczegóły na www.stbenedicts.org.uk  lub proszę skontaktować się z Registrar, Mrs Margaret Moore, na 
enquiries@stbenedicts.org.uk  lub pod numerem 0208 862 2254. 
 
Koncert kolęd i pieśni - niedziela 31.01.2016 
Zespół "Volare", który powstał  z grupy absolwentów, nauczycieli, rodziców i zarządu z okazji 60-lecia naszej 
szkoły, zaprasza na wieczór kolęd i pieśni w niedzielę 31 stycznia w sali Windsor Hall przy polskim kościele 
NMP Ealing. Po koncercie będzie okazja na wspólny śpiew. Wstęp £5, kawa, herbata i ciasta do nabycia. 
Całkowity dochód z wieczoru przekazany będzie na "Autobus Miłosierdzia". 
  
Dyżury 

Serdecznie prosimy rodziców o zapisywanie się na dyżury. Brakuje nam rodziców do wykonywania dyżurów 
podczas zimowych miesięcy aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów. Przypominamy, że każdy rodzic musi 
wykonać dwa dyżury (jeden w pierwszym, a drugi w drugim półroczu). 
 
Pomoc dla polskiej społeczności w UK - projekt charytatywny 
Potrzebujesz informacji na temat dostępnej pomocy z zakresu: problemy zdrowotne -  niepełnosprawność - 
pomoc psychologiczna – rasizm – bezdomność -  uzależnienia - przemoc domowa - rodzaje przysługujących 
zasiłków - problemy rodzinne i inne. Punkt Informacyjny czynny w ostatni wtorek miesiąca w godzinach: 
17:00 – 19:00, Age UK Ealing: 135 Uxbridge Road, West Ealing, W13 9AU Telefon kontaktowy: 
07976838571,email: polesinneeduk@gmail.com  
 
Wiosenny Obóz Konny YMCA 

Polska YMCA serdecznie zaprasza dzieci i młodzież (10-15 lat) na konny obóz jeździecki (29.05.16-
04.06.16). Cena £385. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0208 992 5699 lub na plakacie w 
sekretariacie szkoły. 
 
Obóz Letni YMCA  
Polska YMCA serdecznie zaprasza dzieci i młodzież (11-17 lat) na obóz letni, który odbędzie się w 
Krasnorodzie (od 13 do 27 sierpnia 2016). Cena £475. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0208 992 
5699 lub na plakacie w sekretariacie szkoły. 
 
Kalendarz 

06.02.16 Warsztat psychologa dla rodziców godz:9:30 

Karnawałowa zabawa maskowa  

13.02.16 - 20.02.16 Ferie zimowe 

20.02.16 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 

27.02.16 i 05.03.16 Zapisy do szkoły na rok 2016/2017 

12.03.16 Rekolekcje Wielkopostne 

19.03.16 Wielkanocny Kiermasz Ciast 

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