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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za rzeczy dostarczone na kiermasz książek i 
zabawek. Kiermasz był dla uczniów nową przyjemnością, a dochód wyniósł £220. Jesteśmy 
wdzięczni rodzicom za wspieranie zarządu szkoły w zdobywaniu dodatkowych funduszy, a 
chętnych rodziców bardzo gorąco zapraszamy do pomocy w nowym roku szkolnym.  
 
9.czerwca w POSK na Hammersmith odbył się konkurs „Wierszowisko 2013”, w którym brało 
udział 27 szkół z Anglii.  
Składamy najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje Pani Iwonie Łukomskiej za 
wspaniale przygotowaną inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Grzebień i szczotka”, a 
pełnym poświęcenia rodzicom za wykonanie pięknej inscenizacji do wiersza oraz wsparcie 
podczas konkursu. Podziwiamy zapał, energię i siły włożone w reprezentowanie naszej szkoły. 
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali medale, dyplomy oraz książki.  
W kategorii indywidualnej od 4 do 6 lat, nasza uczennica z klasy 1b Julia Zaleśny, zdobyła 
trzecie miejsce-brązowy medal.  
Serdecznie gratulujemy Wam wszystkim udanego występu! 
 
Zapisy na nowy rok szkolny 
Zapisy na nowy rok szkolny 2013/2014 zostały zakończone. Jest nam bardzo przykro, że nie 
możemy zaofiarować miejsc wszystkim dzieciom. Przyjęto 174 podania, z których 76 było do 
zerówki. Podania rodziców, których dzieci nie otrzymały miejsca w szkole przechodzą 
automatycznie na listę oczekujących. Jest ich 113! 

Opłaty za rok szkolny 2013/2014 
Aby zapewnić miejsce dla uczniów na kolejny rok szkolny i uniknać długiego oczekiwania na 
miejsce z listy oczekujących opłaty za nowy rok szkolny 2013/2014 za wszystkich uczniów będą 
przyjmowane 15.06.13 i 22.06.13. Opłaty można także dokonać online do soboty 22.6.13. Dalsze 
informacje na stronie www.szkola.org  

Rezygnacje z miejsca w szkole 
Bardzo prosimy rodziców, którzy rezygnują z miejsca w szkole o zgłoszenie tej informacji przed 
końcem roku szkolnego na adres: szkola@szkola.org  

Szkolny Dzień Przebierańca - zdjęcia 
Wszyscy uczniowie i grono pedagogiczne dobrze bawili się podczas Dnia Przebierańca.  
Dochód z tego przyjemnego dnia wysnósł £262.43p i zostanie przeznaczony na zakup nowych 
pozycji do biblioteki szkolnej. Zdjęcia można obejrzeć w szkole na wystawie. Będzie też możliwość 
zamówienia fotografii w sali Cloisters od dzisiejszej soboty.  
 
Pożegnanie klas IV gimnazjalnych 22.06.13 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na akademię zakończenia roku szkolnego klas IV 
gimnazjalnych, która odbędzie się 22.06.2013. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 w 
głównym budynku szkoły. Na akademii zostaną rozdane nagrody i puchary.  
Tego dnia młodzież będzie miała spotkanie/pogadankę z P. Jakubem Smolarkiem, który jest 
ciekawą osobowością i może być inspiracją dla młodych ludzi. 
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Zakończenie roku szkolnego 06.07.13 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców 06.07.13 o godzinie 9:15 do sali Orchard Hall na 
akademię zakończenia roku szkolnego dla uczniów od  zerówek do klas czwartych oraz klas 
polsko-angielskich. O godzinie 10:30 bardzo miło będzie nam gościć rodziców na Mszy Świętej.  
O godzinie12:00 zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 5-III 
gimnazjalnych również w Orchard Hall. 
 
Podręczniki szkolne 
Podręczniki są własnością uczniów i nie trzeba ich oddawać na koniec roku szkolnego. 

Dyżury 
Przypominamy również 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 (w pierwszej i 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.  

Wyniki Egzaminów GCSE, AS oraz A2  
Wyniki egzaminów można odebrać w szkole – AS i A2 od godziny 9:30 dnia 15.08.2013r. 
GCSE od godziny 9:30 dnia 22.08.2013r. Nieodebrane wyniki zostaną wysłane na adres domowy 
ucznia.  

Rzeczy znalezione 
Prosimy o odbiór rzeczy znalezionych przed końcem roku szkolnego. Rzeczy można odebrać w 
sekretariacie szkoły w każdą sobotę od godziny 9:00 do 13:00. Nieodebrane rzeczy po 
zakończeniu roku szkolnego zostaną przekazane do sklepu charytatywnego. 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 
Rok szkolny rozpoczniemy 07.09.13 o godzinie 9:00. 

Kalendarz 

15.06.13 Dzień Rodziny, Opłaty za szkołę 

22.06.13 
Spotkanie z Jakubem Smolarkiem. 
Pożegnanie klas IV gimnazjalnych: Wręczenie pucharów i nagród 
Ostatni termin opłat za szkołę na rok szkolny 2013/2014  

29.06.13 Pigułka lekcji z historii – Uniwersytet Jagielloński klasy III gim 

06.07.13 

Zakończenie roku szkolnego: 
Godz:9:15 klasy 0-4 i polsko-angielskie 
Godz:10:30 Msza Święta 
Godz: 12:00 klasy 5-III gimnazjalne 

07.09.13 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014 i zajęć lekcyjnych  

Rodzicom serdecznie dziękujemy za pracę nad rozwijaniem języka ojczystego i za wszelkie 
starania w kształtowaniu tożsamości swoich pociech. 

Gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i zarządowi składamy podziękowania za trud, 
poświęcenie i wysiłek podczas całego roku szkolnego.  

Wszystkim uczniom życzymy pięknych słonecznych wakacji, dużo przyjemnego 
odpoczynku i wiele radości podczas czasu wolnego od zajęć lekcyjnych. 

Marta Bniński - pełniąca obowiązki dyrektora szkoły 

Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego 


