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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
OSTATNIE WYDARZENIA 
Szkolny konkurs polskiej piosenki pt. „Wesołe nutki” odbył się 07.03.15. Repertuar od piosenek przedszkolnych do 
opery był wspaniały, kostiumy również. Dziękujemy Kołu Rodzicielskiemu za piękne nagrody i fantastyczną organizację, 
a naszym najmłodszym uczniom ślicznie dziękujemy za pokaz swoich umiejętności. Rodzicom uczestników konkursu 
gratulujemy utalentowanych dzieci. To był kolejny sukces! 
  
Uczniowie kursu AS zwiedzili muzeum RAFu i bunkier z czasów II Wojny Światowej. Młodzież miała okazję wysłuchania 
ciekawej prelekcji na temat polskiej jednostki lotniczej w RAF-ie i zdolności polskich pilotów.  
 
Najstarsi uczniowie kursu maturalnego spotkali się z uczestniczką Powstania Warszawskiego Panią Marzeną Schejbal. 
Młodzież niezwykle doceniła tę “żywą lekcję historii”, która zapewne na długo pozostanie w ich wspomnieniach. 
 
Wieczór towarzyski „Quiz Night” wypadł wspaniale. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, rozwiązując zagadki konkursu, a 
przy okazji zbierając tak potrzebne fundusze na ulepszenie naszej szkolnej biblioteki. 
 
W sobotę 21.03.15 odbyły się Rekolekcje Wielkopostne na wszystkich poziomach nauczania. Rekolekcje były bardzo 
dobrze przygotowane, a nasi uczniowie byli zaangażowani w odpowiadanie na pytania, rozmowy i dyskusje. 
Dziękujemy księżom: Dariuszowi Kwiatkowskiemu MIC, Wacławowi Pokrzywnickiemu MIC, Siostrze Joannie Szponka 
CR oraz katechetce Pani Marii Czopor za czas poświęcony na przygotwanie tych wartościowych rekolekcji. 
   
Uczniowie klas IV gimnazjalnych zakończyli już pierwszą część egzaminów państwowych GCSE. 
 
PODZIĘKOWANIA 
Jesteśmy bardzo wdzięczne całemu Kołu Rodzicielskiemu oraz Powiernikom za wszelkie starania w zapewnianiu 
atrakcyjności nauki w naszej szkole oraz za wszelkie próby zdobycia funduszy na jej przyszłościowe funkcjonowanie. 
Mamy nadzieję, że wszyscy rodzice doceniają pracę tych wspaniałych grup ludzi i z chęcią dołączą w ich szeregi. 
Bardzo potrzebna jest większa aktywność rodziców naszych uczniów aby szkoła nadal się rozwijała i zapewniała polską 
edukację na obczyźnie.  
Serdecznie zapraszamy chętnych do pomocy w szkole, do zapewniania bezpieczeństwa i wszystkich atrakcji, które 
organizujemy dla naszych uczniów. 
 
UWAGA! EGZAMIN Z POLSKIEGO ZAGROŻONY! 
Pisząc o przyszłościowym funkcjonowaniu szkoły... Poinformowano nas, że od 2018 roku nie będzie możliwości 
zdawania egzaminu A-Level (odpowiednika matury) z języka polskiego. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o 
pdpisanie elektronicznej petycji kierowanej do Chief Executive AQA.  
Działając wspólnie, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by uczniowie polskich szkół mieli szansę zdać egzamin A-
Level z języka polskiego! Link do petycji jest na naszej szkolnej stronie internetowej. https://www.change.org/p/andrew-
hall-chief-executive-officer-aqa-aqa-keep-the-a-level-polish-exam-after-2018   
To zajmuje tylko kilka sekund.  Z góry bardzo dziękujemy. 
 
WARSZTAT Z PSYCHOLOGIEM DLA RODZICÓW  
25.04.15. o godzinie 9:15 dla chętnych rodziców, odbędą się jednogodzinne warsztaty na temat dwujęzyczności, które 
poprowadzi psycholog. Bardzo gorąco zapraszamy. 
 
ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK 2015/2016 
Zapisy na rok szkolny 2015/16 zaczynają się po feriach wielkanocnych, a ostatecznym terminem zapisów jest 9 maja 
2015. Forma na zapisy będzie dostępna na szkolnej stronie internetowej po Wielkanocy.  
Przyjmujemy zapisy do zerówek (dzieci, które w tym roku szkolnym ukończą 4 lata) oraz do klas gimnazjalnych. W 
klasach od 1 do 6 nie ma wolnych miejsc, wobec czego przyjmujemy zapisy tylko na listę oczekujących. 
Dalsze informacje o zapisach i kryteria przyjęć są umieszczone na www.szkola.org   
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EGZAMINY GCSE, AS i A2 
GCSE: 
a) Listening - 11 czerwca 2015  
b) Reading/Writing - 16 czerwca 2015  
AS: 01 czerwca 2015 
A2: 08 czerwca 2015  
 
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. Szkołę można obejrzeć w 
dniach:  
NURSERY: 28 kwietnia i 4 czerwca 
JUNIOR SCHOOL: 21 maja, 9 czerwca 
SENIOR SCHOOL: 6 maja i 18 czerwca 
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. 
 
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ 
Szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Otwarcie i pierwsze zajęcia już 12 kwietnia o godz.12:00 przy 
Brentside High School Greenford Avenue W7 1JJ Hanwell. Więcej informacji pod linkiem  
http://fauk.pl/szkolka_pilkarska_London%20Ealing.html  
 
PONAWIAMY 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 
kosztami, które pokryte będą z podwyższonych opłat za szkołę. Serdecznie zapraszamy do pomocy wszystkich 
tatusiów. 
 
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 
04.04.2015,11.04.2015 i 18.04.15  Wolne soboty - ferie świąteczne. 
25.04.15 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Warsztat/spotkanie o dwujęzyczności dla rodziców o godzinie 9:15.  

Spotkanie z Panią Maresh klasy A2 (Syberia) o 11:40. 
02.05.15 Akademia 3 maja 
16.05.15  Wykład o lotnictwie polskim w UK - klasy III gimnazjalne 
 
Marta Bniński, Dyrektor Szkoły  
Joanna Kaliniecka-Williamson, Prezes Powierników 
 
 

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego  
prosimy przyjąć życzenia 
aby ten wyjątkowy czas odnowił nadzieję i przyniósł pokój, 
a radość Świąt Wielkanocnych 
niech będzie przeżywana pięknie i szczęśliwie w Waszych rodzinach. 
Wesołego Alleluja!!! 
 
Dyrekcja, Powiernicy i Koło Rodzicielskie 
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