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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

8 marca 2014 uczniowie klas III i IV gimnazjalnych wzięli udział w programie wspomnień świadków historii, 
którzy przeżyli zesłanie na Syberię. Było to bardzo wzruszające spotkanie i nasza młodzież wróciła 
zadowolona. Podzielili się oni swoimi wrażeniami na szkolnej stronie internetowej. Zapraszamy do 
przeczytania. 
W dniu 15.03.14 młodzież kursu A2 spotkała się z uczestniczką Powstania Warszawskiego P. Kościa. Była 
to dla naszych uczniów bardzo interesująca, żywa lekcja historii. 
Uczniowie naszej szkoły wybrali „Samorząd Szkolny”, który ich reprezentuje. Przedstawiciele chętnie 
współpracują z dyrekcją i Kołem Rodzicielskim. 
 
Poradnia psychologiczna 
Po pierwszym spotkaniu z psychologiem z Polish Psychologists’ Association zdecydowano, że będzie w 
szkole poradnia udzielająca bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz pedagogicznych w języku 
polskim. Wszystkich rodziców, którzy chcieliby zasięgnąć porady zapraszamy od 03.05.14 w godzinach od 
12:00-14:00. 
 
Msza Święta, Świąteczny Kiermasz Ciast i Kiermasz polskich książek - 05.04.2014 

Tradycją Polskiej Szkoły jest Wielkanocny Kiermasz Ciast, który organizuje Koło Rodzicielskie przy 
współpracy wszystkich rodziców. Serdecznie zapraszamy na kiermasz ciast, a potem do wspólnego udziału 
we Mszy Świętej o godzinie 12:00. W tym roku dodatkową atrakcją dnia będzie kiermasz polskiej książki. W 
ofercie piękne kolorowe książeczki dla dzieci, a także ciekawe pozycje dla młodzieży. 

Egzaminy GCSE, AS oraz A2  
Zgłoszenia do egzaminów GCSE, AS oraz A2 zostały zakończone. Daty egzaminów: 
 • GCSE 

a) Speaking  - 3 i 10 maja (podczas zajęć lekcyjnych) 
b) Listening - 13 czerwca pm  
c) Reading/Writing – 17 czerwca pm  

• AS - 23 maja pm  
• A2 - 2 czerwca am 

Dokładne informacje o egzaminach będą rozdane uczniom w klasach. 
 
Dzień Matki i Ojca dla rodziców uczniów klas 0-4 i klas polsko-angielskich 
Serdecznie zapraszamy wszystkie mamy i tatusiów do wspólnego uczczenia Dnia Matki i Ojca.  
17.05.14 godz: 9:30, klasy: 2a i 2b+0a+pol/ang B. 
17.05.14 godz: 11:40, klasy: 3a,b,c +pol/ang A 
24.05.14 godz: 9:30, klasy: 1a,1b,+0b+pol/ang C 
24.05.14 godz: 11:40, klasy: 4 a,b,c  
 
Zapisy do szkoły na rok 2014/2015 
Zapisów rodzeństwa oraz dzieci z nowych rodzin będzie można dokonać osobiście w soboty 17 oraz 24 maja 
w szkole. W tym roku będziemy także przyjmować zapisy pocztą. Formy można składać w sekretariacie od 
soboty 03.05.14. Ostatni termin na zapisy – sobota 24.05.2014 do godziny 12:00.  
Dzieci przyjmowane będą według ogłoszonych kryteriów, które decyzją Powierników Szkoły uległy zmianie 
na rok 2014/15. Szczegółowe informacje o zapisach i o opłatach za rok szkolny 2014/15 będą przekazane 
rodzicom przed Wielkanocą oraz opublikowane na naszej stronie internetowej www.szkola.org po 
05.04.2014. 
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Wirtualne lekcje języka polskiego na internecie- Webinaria- Projekt edukacyjny Polskie Szkoły 
Internetowe Libratus 
Aby wziąć udział w Webinariach, wystarczy w sobotę 5 kwietnia o godzinie 16:00 (polskiego czasu) lub w 
niedzielę 6 kwietnia o godzinie 17:30 (polskiego czasu) wejść na stronę www.libratus.edu.pl i w dziale 
„Nauka” wybrać zakładkę „Webinaria”. W sobotę lekcję poprowadzi mgr Anna Abramczuk, natomiast w 
niedzielę mgr Ewa Adamczyk. Lekcja potrwa około jednej godziny. Każda chętna osoba będzie mogła 
uczestniczyć w wirtualnych zajęciach. Nauka w Libratusie jest darmowa, jednak liczba miejsc jest 
ograniczona, dlatego o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.  
Zapisy na bezpłatną naukę w roku szkolnym 2014/2015 odbywają się za pośrednictwem strony internetowej 
www.libratus.edu.pl/zapisy2014 i trwają do 6 maja. 
 
„Konkurs Wiedzy Historycznej” 

Reprezentanci z naszej szkoły wezmą udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy historycznej 
organizowanym z okazji 70. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino oraz rocznicy Powstania Warszawskiego, 
który przygotowuje Polska Macierz Szkolna.  
Finał konkursu odbędzie się 19 października 2014, w Londynie, w Sali Teatralnej POSKu. Na laureatów 
czekają ciekawe nagrody, a dla zwycięzców planowany jest weekend w Warszawie!  
Życzymy naszym uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy i w przygotowaniach do rywalizacji międzyszkolnej 
oraz powodzenia na konkursie! Będziemy mocno trzymać kciuki. 
 
Obóz letni Polskiej YMCA 17-31 sierpnia 2014  
Obóz letni Polskiej YMCA dla młodzieży w wieku 11-17 lat będzie w tym roku w Wieżycy położonej w 
pięknych lasach Szwajcarii Kaszubskiej przy jeziorze Ostrzyckim. Koszt obozu £400. W programie obozu 
indywidualne i grupowe zajęcia sportowe: siatkówka, dwa ognie, gimnastyka, łucznictwo, kilkudniowa 
olimpiada sportowa oraz wycieczki, a wieczorami wspólne ogniska i zabawy. Rezerwacja miejsc: 
www.polskaymcalondon.com tel: 020 8992 5699 
 
Wiosenna przerwa z tenisem 

Zajęcia odbywać się będą w języku polskim i angielskim. North Acton Playing Fields, Noel Road, Acton W3 
0JF. 
07.04.14 godzina 9:30-15:30 oraz 14.04.14 godzina 9:30-15:30. Koszt £18 za cały dzień, £10 za pół dnia 
(9:30-12:30 lub 12:30-15:30). Kontakt:07545953807 lub cpturek@gmail.com  

Kalendarz 

12.04.2014, 19.04.2014, 26.04.2014 Przerwa wielkanocna 

03.05.2014 Akademia z okazji Święta 3 Maja 

17.05.2014 i 24.05.2014 Zapisy rodzeństwa i dzieci z nowych rodzin na rok 2014/15. Ostatni 
termin na zapisy – w sobotę 24.05.14. do godziny 12:00.  

17.05.2014 i 24.05.2014 Dzień Matki i Ojca dla rodziców uczniów klas 0-4 i Pol/Ang 

31.05.2014 Ferie semestralne 

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

Powierników. 
 

 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy  
życzymy radosnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz mile spędzonego czasu w rodzinnym gronie.  

Wesołego Alleluja życzą: 

Dyrekcja, Powiernicy i Koło Rodzicielskie 
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