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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Wydarzenia szkolne 
Ostatnie wydarzenia szkolne; świąteczny kiermasz ciast, kiermasz polskiej książki, loteria i mini Jasełka w 
małym budynku były wielkimi sukcesami.  
Świąteczna sobota przyniosła szkole dochód w wysokości £1193.54p.  
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i umilenie uczniom ostatniego dnia szkolnego termu. 
Wszyscy mieli prawdziwą frajdę i przyjemny początek bożonarodzeniowych tradycji. 

Nominacja szkoły do Queen’s Award for Voluntary Services 
Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została mianowana do Queen’s Award for Voluntary 
Services. Jest to wielkie wyróżnienie i wszyscy jesteśmy bardzo dumni. 

10 grudnia 2016 odwiedził naszą szkołę Mr Nitesh Gor inspektor z QAVS, który wnikliwie przypatrzył się 
działalności i finansom naszej placówki. Inspektor rozmawiał z uczniami, dyrekcją, gronem pedagogicznym 
oraz z wolontariuszami. Obejrzał także częściowo zajęcia lekcyjne na wszystkich poziomach wiekowych. 

Zbiórka na chorego Maćka 
Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i wolontariuszom 
za hojne datki dla chorego Maćka. Nasza szkoła zebrała imponującą sumę £900, która została przekazana 
rodzicom chłopca. 

Podziękowania naszym sponsorom  
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, którzy wspaniale wspierają działalność szkoły.  
Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą najmniejszą pomoc; od firm, klubów sportowych, czy od 
indywidualnych darczyńców na przestrzeni ostatniego roku podczas różnych imprez.  
Składamy gorące podziękowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmom Klubom sportowym i indywidualnym darczyńcom 

 WH Smiths  Future Football Club  

 Wierzynek  Volleyball 

 Butterfly Shop 24  Marta Ściborek 

 Mleczko  Tomasz Dalek 

 Playmedia  Darowizna anonimowa - rodzic uczennicy klasy AS  

 Toy Galaxy  Rita Dziewulak 

 Windows Glass Solution  

 Polish Village Bread  

 Manual Med  

 Morrisons  
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Zapisy na egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Zapisy na egzaminy zostały zakończone.  
 
Zapisy rodzeństwa i nowych uczniów na rok szkolny 2017/2018 
Zawiadamiamy, że zapisy rodzeństwa i nowych rodzin na rok 2017/2018 odbędą się w soboty 25.02.2017 
oraz 04.03.2017. Formy do zapisów będą dostępne na szkolnej stronie internetowej przed feriami 
zimowymi. 
 
Ferie zimowe 11.02.17 - 18.02.17 
Ferie zimowe będą od 11.02.17 do 18.02.17. Wracamy do szkoły 25 lutego 2017. 
 
Wiosenny konkurs recytatorski – 18.03.17 
Zapraszamy uczniów z klas 0-4 oraz z klas polsko-angielskich do wzięcia udziału w wiosennym konkursie 
recytatorskim, który odbędzie się w sobotę 18 marca 2017. Więcej szczegółów bliżej terminu. 
 
Msza Święta i Wielkanocny kiermasz ciast – 01.04.17 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Mszy Świętej i w wielkanocnym kiermaszu ciast w sobotę 1 kwietnia. 
Przed terminem wyślemy przypomnienie oraz dalsze informacje przez Home Contact. 
 
Finanse szkoły 
Dotacja finansowa, którą szkoła otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej - Wspólnoty Polskiej w 
grudniu tego roku była niższa niż w poprzednich latach. 
Szkole będą bardzo potrzebne dodatkowe fundusze, których część postaramy się zebrać z imprez 
organizowanych przez Koło Rodzicielskie przy wsparciu wszystkich rodziców, na które szczególnie liczymy. 
 
Szkolna kawiarnia  
Zapraszamy do szkolnej kawiarni na pyszne ciastka i wyśmienitą kawę z ekspresu Delonghi. 
 
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.  
Szczegóły na stronie  www.stbenedicts.org.uk  lub proszę kontaktować się na email adres 
enquiries@stbenedicts.org.uk  lub pod numerem 0208 862 2254. 
  
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 (w pierwszym i w drugim półroczu). 
 
Kalendarz 

04.02.17 Zabawa Walentynkowa 

11.02.17 - 18.02.17 Ferie zimowe 

25.02.17 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych 

25.02.17 i 04.03.17 Zapisy do szkoły na rok szkolny 2017/2018 

25.03.17 Rekolekcje Wielkopostne 

01.04.17 Msza Święta oraz Wielkanocny Kiermasz Ciast 

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