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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
Do końca roku szkolnego pozostało tylko pięć sobót. To już ostatni komunikat w tym roku szkolnym.  
Dziękujemy rodzicom za pracę z dziećmi w mijającym roku szkolnym, za uczęszczanie na wywiadówki i wsparcie 
wszystkich szkolnych przedsięwzięć.  
Serdecznie dziękujemy Powiernikom Szkoły za starania o dobre funkcjonowanie szkoły i jej przyszłościowy rozwój, a 
Kołu Rodzicielskiemu za wytrwałą pracę na rzecz naszych uczniów i całej szkolnej społeczności. 
Mamy wielką nadzieję, że w nowym roku szkolnym 2016/2017 wszyscy nasi rodzice będą się więcej angażować w 
życie szkoły i wspierać nasze działania. 
 
Wydarzenia szkolne 
Warsztaty dla kursu A2 odbyły się 16 kwietnia. Młodzież kursu A2 omawiała tematy i problemy egzaminacyjne. 
Spotkanie przygotowała i poprowadziła pani Katarzyna Franas.  
Egzaminy GCSE i AS. Młodzież przystąpiła już do egzaminów państwowych. Życzymy Wam najlepszych wyników! 
Wizyta księcia Jana Żylińskiego, polskiego kandydata na burmistrza Londynu odbyła się sobotę 30 kwietnia. Książe 
Jan spotkał się z młodzieżą klas od I gimnazjum do klas kursu A2. Było to udane spotkanie, w trakcie którego mówił on 
o tym, aby być dumnym ze swojego pochodzenia, rozwijać naukę języka polskiego, szanować polskie tradycje, szerzyć 
polską kulturę wśród Brytyjczyków jak również wśród innych mniejszości narodowych.  
Akademia z okazji święta narodowego 3 maja. Multimedialną prezentację Power Point przygotowali uczniowie klas 
piątych. Dzięki tej nowej formie akademii można było zapoznać się z obrazami z czasów konstytucji, a także portretami 
jej twórców. Serdecznie dziękujemy rodzicom za tak ślicznie przygotowanie swoich dzieci na szkolną akademię. 
Rozstrzygnięcie konkursu „Polskie symbole narodowe” odbyło po akademi 3 maja. W klasach 5 i 6 pierwszą 
nagrodę ex aequo otrzymali Jakub Grygiel i Jakub Mejdus. Autorami wyróżnionych prac zostali: Oliwier Strzelczyk, 
Anita Sumara i Roksana Wełna. W klasach od I gim do III gim, pierwszą nagrodę otrzymały Amelia Marciniuk i Angela 
Komasiak. Wyróżnienia odebrali: Martyna Malinowska i Denis Szczepańczyk.Gratulujemy wspaniałych  pomysłów i 
zwycięstwa!  
Dzień przebieranców- zbiórka na stanicę harcerską St. Briavels. Zachęcaliśmy do wsparcia akcji pomocy polskim 
zuchom i harcerzom, którzy zbierają fundusze na odbudowę stanicy harcerskiej w St Briavels. Uczniowie, pracownicy i 
wolontariusze szkoły zebrali na odbudowę stanicy £283.36. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie tego 
godnego celu! 
Na Dzień Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali słodkie rogaliki i pączki. Bardzo dziękujemy sponsorom „Polish 
Village Bread” za umilenie naszym uczniom tego święta! 
 
Opłaty za rok szkolny 2016/2017 
Informacja o opłatach na rok 2016/17 jest dostępna na szkolnej stronie internetowej – ostatni termin na opłaty to sobota 
18 czerwca. Opłaty można wykonać online po 10.06.16 oraz w szkole w soboty 11.06.16 oraz 18.06.16. 
 
Letni festyn szkolny – 11.06.16 Koncert  talentów i St John Ambulance - pokazy ratunkowe 
Bardzo serdecznie zachęcamy rodziców do pomocy w festynie letnim w czerwcu. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 
sekretariatu szkoły. Potrzebujemy pomocy na różnych stoiskach. Będzie to największa akcja na zebranie tak 
potrzebnych funduszy dla szkoły Waszych dzieci. Zapewnimy wiele atrakcji zarówno dla uczniów jak i dla rodziców. 
Oferujemy smakowity grill, tombolę butelkową, malowanie twarzy i paznokci, ciasta, kawę i herbatę oraz wiele innych 
niespodzianek jako nowości, których nie było w ostatnim roku.  
Będziemy gościć „Football Academy”, która cieszyła się popularnością w ubiegłym roku oraz IBB Polonia London 
Volleyball Club, mistrzów Wielkiej Brytanii w siatkówce. 
Liczymy na wielkie wsparcie wszystkich rodzin i z góry dziękujemy. 
,,Koncert talentów letniego festynu" Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów oraz muzykujące rodziny. 
Każdego kto jest zainteresowany udziałem w koncercie prosimy o kontakt: 07972593950 (tylko SMS) lub e-mail na 
adres szkola@szkola.org Prosimy przekazać tę wiadomość swoim dzieciom. 
Stoisko Polskiej Brygady St John Ambulance - pokazy ratunkowe i rekrutacja dla zainteresowanych będą również 
atrakcją naszego festynu. Zapraszamy szczególnie starszą młodzież. 
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Szkolna gazetka i reklama 
Z okazji 65 lecia szkoły i naszego festynu letniego planujemy wydanie specjalnej gazetki szkolnej.  
W kolorowej publikacji wraz z artykułami i pracami napisanymi przez naszych uczniów będziemy umieszczać reklamy 
różnych firm. Szukamy sponsorów gazetki, a także chętnych osób, które chciałyby promować swoją działalność 
handlową lub usługową. Jeżeli prowadzicie Państwo własną firmę lub macie znajomych, którzy zainteresowani są 
reklamą w naszej szkole, to prosimy o kontakt. 
Nasza oferta: Reklama na 1/4 strony w gazetce (wysokość 125mm, szerokość 87mm) w kolorze za £25 oraz możliwość 
wystawienia ulotek na stole podczas festynu za dodatkowe £5. Ilość reklam będzie ograniczona! Zapraszamy 
Prosimy o kontakt z panią Grażyną Perkowską pod adresem szkola@szkola.org  
 
Szkolny psycholog - kolejny warsztat 18.06.16 
Na prośbę rodziców, którzy brali udział w ostatnim warsztacie psychologa, przygotowujemy kolejne spotkanie i 
serdecznie zapraszamy 18.06.16 o godzinie 9:15 na nowy wykład "Głaski i ciosy, czyli których narzędzi komunikacji 
używać ekonomicznie". Zapraszamy. 
 
Pożegnanie klas IV gimnazjalnych 18.06.16 
18.06.16 o godzinie 12:00 w sali Cloisters wręczymy puchary, nagrody i świadectwa oraz pożegnamy tegorocznych 
absolwentów. Serdecznie zapraszamy rodziców klas IV gimnazjalnych do udziału w uroczystości. 
 
Wizyta Rt Rev John Wilson Bishop of Westminster 25.06.16 
Z okazji 65 rocznicy założenia Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych, 25 czerwca 2016 o godzinie 10:00 
odwiedzi naszą szkołę i udzieli nam błogosławieństwa Rt Rev John Wilson - Auxiliary Bishop of Westminster. 
 
Akademia zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla małego budynku 02.07.16  
Klasy 0- 4 i polsko-angielskie będą miały akademię z mianowaniem pierwszoklasistów i z wręczeniem nagród- 2 lipca o 
godzinie 9:15 w Sali Orchard Hall. Serdecznie zapraszamy rodziców.  
9 lipca uczniowie otrzymają świadectwa i poznają nowych wychowawców na rok szkolny 2016/2017. 
 
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 09.07.16 godz. 10:30 
Gorąco zapraszamy wszystkich rodziców do uczestnictwa w Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego, która 
odbędzie się w Ealing Abbey o godzinie 10:30. 
 
Akademia zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla klas od 5 szkoły podstawowej do III gimnazjum 09.07.16 
Klasy od 5 szkoły podstawowej do III gimnazjum będą miały akademię 9 lipca o godzinie 12:00. Na akademii wręczymy 
puchary i nagrody. Gorąco zapraszamy rodziców. 
 
„The Giving Machine”- Robiąc zakupy online, zbierajmy fundusze dla naszej szkoły 
Nasza szkoła zarejestrowana jest w akcji charytatywnej „The Giving Machine”, przez którą możemy zbierać fundusze na 
cele szkoły dokonując zakupów online – beż żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli ktoś z Państwa używa już „The 
Giving Machine”, prosimy poszukać naszej szkoły pod nazwą „Polish Parents Association of Tadeusz Kosciuszko” i 
dodać ją do swoich wybranych celów. Dziękujemy. 
 
Dyżury 
Prosimy o zapisywanie się na dyżury. Przypominamy także, że każdy rodzic musi wykonać dwa dyżury (jeden w 
pierwszym, a drugi w drugim półroczu).  
  
Kalendarz 

11.06.16 Letni festyn szkolny 

18.06.16   Wykład psychologa  "Głaski i ciosy, czyli których narzędzi komunikacji używać 
ekonomicznie" – godzina 9:15. 

 Pożegnanie klas IV gimnazjalnych. Akademia o godz.12:00 w sali Cloisters. 

 Ostatni termin na pierwszą opłatę za rok 2016/17 

 18.06.16 Rozmowy kwalifikacyjne dla nowych asystentów godz. 12:30.  

25.06.16 Wizyta Rt Rev John Wilson Bishop of Westminster, godz. 10:00 

02.07.16 Akademia zakończenia roku szkolnego dla klas 0-4 i pol/ang - rozdanie nagród w 
Orchard Hall 

09.07.16   Msza Święta dla całej szkoły godzina 10:30 

 Akademia zakończenia roku szkolnego dla klas 5-III gim. godz. 12:00 Orchard 
Hall 

 Rozdanie świadectw we wszystkich klasach 

 Zajęcia z nowymi wychowawcami we wszystkich klasach 

10.09.16 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 godz.8 :55 

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