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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
Do końca roku szkolnego pozostały już tylko dwie soboty. To już ostatni komunikat w tym roku szkolnym.  
Dziękujemy rodzicom za owocną pracę z dziećmi w tym roku szkolnym, za uczęszczanie na wywiadówki i wsparcie 
wszystkich szkolnych przedsięwzięć.  
Serdecznie dziękujemy Kołu Rodzicielskiemu i Zarządowi Szkoły za pracę na rzecz naszych uczniów i całej szkolnej 
społeczności. 
 
Wydarzenia szkolne 
Egzaminy GCSE, AS i A2.  
Młodzież zakończyła już egzaminy państwowe.  
Dzień Dziecka  
Uczniowie naszej szkoły otrzymali małe prezenciki i słodkie pączki w dniu swojego święta. Bardzo dziękujemy 
sponsorom „Polish Village Bread” za umilenie naszym uczniom tej okazji! 
Pożegnanie klas IV gimnazjalnych odbyło się 17.06.17. 
Wręczono puchary, nagrody i świadectwa oraz pożegnano tegorocznych absolwentów. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom za udział w uroczystości. 
Festyn szkolny 
Miło było gościć Państwa na festynie szkolnym przy smakowitym grillu, tomboli butelkowej i ciasteczkach. Zebraliśmy 
na cele szkoły około £1500. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Mamy wielką nadzieję, że w nowym roku szkolnym 
2017/2018 jeszcze więcej naszych rodziców będzie angażować się w życie szkoły i wspierać działania Koła 
Rodzicielskiego i Zarządu Szkoły. 
 
Akademia zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dla klas 0-4 i polsko-angielskich 01.07.17  
Klasy 0-4 i polsko-angielskie będą miały akademię z mianowaniem pierwszoklasistów i z wręczeniem nagród - 1 lipca o 
godzinie 9:15 w sali Orchard Hall. Serdecznie zapraszamy rodziców.  
8 lipca uczniowie otrzymają świadectwa i poznają nowych wychowawców na rok szkolny 2017/2018. 
 
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 08.07.17 godz. 10:30 
Gorąco zapraszamy wszystkich rodziców do uczestnictwa w Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego, która 
odprawiona będzie w Ealing Abbey o godzinie 10:30. 
 
Akademia zakończenia roku szkolnego 2016/2017 dla klas od 5 szkoły podstawowej do III gimnazjum 08.07.17 
Klasy od 5 szkoły podstawowej do III gimnazjum będą miały akademię 8 lipca o godzinie 12:00. Na akademii wręczymy 
nagrody i puchary. 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.  
Kalendarz 

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

08.07.17   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 

 Poznanie nowych wychowawców  

09.09.17 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 godz.8 :55 

Marta Bniński - Dyrektor Szkoły, Grażyna Perkowska tymczasowo sprawująca obowiązki- Prezesa Powierników 
Szkoły 
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