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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
3 maja 2014 odbyła się akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja, przygotowana przez 
uczniów klas III gimnazjalnych pod opieką Pań: Agnieszki Kloc, Dagmary Grabskiej oraz Małgorzaty 
Pieczkowskiej. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie zatańczyli poloneza do muzyki znanego 
kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego. Podkład muzyczny przygotowali: Alicja Macheta, Maya Wanot – 
skrzypce, Kuba Sciciński – akordeon, Aleksandra Łapkowska – gitara oraz Patryk Korczak, który zagrał na 
fortepianie. 
 
17 i 24 maja najmłodsi uczniowie zaprezentowali dla swoich rodziców przedstawienia z okazji Dnia Mamy i 
Taty. Piękne wierszyki i wzruszające życzenia wypływały głównie z głębi dziecięcych serc, a własnoręcznie 
zrobione prezenciki z dziecięcych talentów. Serdecznie dziękujemy rodzicom za tak liczne przybycie i 
podziwianie swoich pociech na scenie. 
 
W dniu 07.06.14. uczniowie klas 0-4 i klas polsko-angielskich obchodzili Dzień Dziecka. Dziękujemy 
nauczycielom za wspaniałą organizację gier i zabaw. Sprawiło to wiele radości najmłodszym uczniom. 
 
W klasach I i II gimnazjalnych odbył się konkurs pt:„Język polski dobrze znamy, żadnym testom się nie 
damy!”  Konkurs ten poświęcony był wiedzy o kulturze i języku polskim. Laureatami zostali:  
I miejsce Karolina Ewa Gumieniak;  II miejsce Dawid Matera i Patrycja Juchum; III miejsce Natalia 
Grabowska. Brawa dla zwyzięzców! 
 
Serdecznie dziękujemy wychowawczyniom klas IV gimnazjalnych, AS i A2 za przygotowanie młodzieży do 
egzamniów państwowych. Teraz wszyscy niecierpliwie czekamy na wyniki. 
  
W dniu 14.06.2014 mieliśmy ogromną przyjemność gościć po raz kolejny na lekcjach historii Pana Krzysztofa 
De Berg. Głównym tematem spotkania w klasach klas 3 i 4  była Bitwa pod Monte Cassino i udział polskich 
żołnierzy w tej zwycięskiej walce. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia slajdów, zdjęć, odznaczeń i 
mundurów wojskowych oraz wysłuchania piosenek z czasu wojny, a także prawdziwej histrorii Wojtka – 
niedźwiadka, który został adoptowany przez polskich żołnierzy i który również brał udział w bitwie pod Monte 
Cassino. 
 
21.06.14. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów klas IV gimnazjalnych. Dwoje  
uczniów zostało nagrodzonych pucharami za wybitne osiągnięcia. Puchar Polskiego Ośrodka Katolickiego za 
dojrzałą i świadomą postawę oraz za wybitne osiągnięcia w nauce języka polskiego otrzymała z rąk 
Proboszcza Parafii na Ealingu Księdza Pawła Nawalańca - Weronika Skadłubowicz. 
Nagrodę im. generała Władysława Andersa i puchar Polskiej Macierzy Szkolnej za całokształt pracy i bardzo 
dobre wyniki w nauce wręczyła przedstawicielka PMS Katarzyna Kowalczyk dla Jamesa Tybulewicza. 
Serdecznie Wam gratulujemy! Cieszymy się, że w uroczystości wzięło udział tak wielu rodziców. 

Dziękujemy Lucy Radford, uczennicy klasy 4b, która reprezentowała naszą szkołę i została nagrodzona w V 
edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, który 
organizował Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z innymi kuratorami i Fundacją Armii Krajowej w 
Londynie. Lucy była jedyną uczestniczką konkursu spoza Polski. 
 
W mijającym roku szkolnym, dziękujemy wszystkim rodzicom za pracę ze swoimi dziećmi nad rozwijaniem 
języka polskiego, za wywiązywanie się z obowiązków dyżurów oraz okazane wsparcie podczas tego roku 
szkolnego.  
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Rezygnacje z miejsca w szkole 
Bardzo prosimy rodziców, którzy rezygnują z miejsca w szkole o zgłoszenie tej informacji przed końcem roku 
szkolnego w sekretariacie lub na adres: szkola@szkola.org  
 
Podręczniki szkolne i książki z biblioteki 
Podręczniki są własnością uczniów i nie trzeba ich oddawać na koniec roku szkolnego. Prosimy jedynie o 
oddanie do biblioteki lektur i wypożyczonych książek do 05.07.14. 
 
Poradnia psychologiczna 
Poradnia psychologiczna rozpocznie ponownie swoją działalność w naszej szkole we wrześniu 2014. 
Psycholodzy z Polish Psychologists’ Association będą  udzielać bezpłatnych konsultacji psychologicznych 
oraz pedagogicznych w języku polskim.   
 
Zakończenie roku szkolnego 
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 05.07.2014. Akademia dla uczniów od zerówek do klas 4 i klas 
polsko-angielskich szkoły podstawowej rozpocznie się o godzinie 9:15 w głównym budynku szkoły w Sali 
Orchard Hall. Następnie wszyscy uczniowie wezmą udział w uroczystej Mszy Świętej , która odprawiona 
będzie o godzinie 10:30 w Ealing Abbey. O godzinie 12:00 rozpocznie się uroczysta akademia zakończenia 
roku szkolnego dla klas 5-III gimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do uczestnictwa 
we Mszy Świętej i w akademiach. 

Wyniki Egzaminów GCSE, AS oraz A2  
Wyniki egzaminów można będzie odebrać w szkole. 14.08.2014 - wyniki AS i A2 od godziny 9:30.  
GCSE	  dnia 21.08.2014 od godziny 9:30.  
Nieodebrane wyniki zostaną wysłane pocztą na adres domowy ucznia.  

Rzeczy znalezione 
Prosimy przed końcem roku szkolnego odebrać w sekretariacie szkoły rzeczy znalezione (od godziny 9:00 
do 13:00). Nieodebrane rzeczy po zakończeniu roku szkolnego zostaną przekazane do sklepu 
charytatywnego. 
 
Zaproszenie do konkursu pt. „Our Roots” 
Our Roots Trust jest fundacją, która niesie pomoc osobom znajdującym się na obcej ziemi. 
Skupiają się głównie nad edukacją młodzieży i integracją socjalną. Temat konkursu w 2014 roku to projekt w 
języku polskim pt. „Polska i Pierwsza Wojna Światowa”. 
Projekt jest do wykonania w 4-osobowych grupach młodzieży w wieku 13-17 lat i ma się nadawać do 
umieszczenia na stronie internetowej. Wykonana praca powinna być innowacyjna, wykorzystywać elementy 
ciekawej wizualizacji i układu graficznego. Nagrodzone projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Our Roots Trust. Nagrody: 1 nagroda £200, 2 nagroda £120, 3 nagroda £80. 
Wypracowania do konkursu mają być nadesłane na adres: rootstrust@yahoo.co.uk do 5 lipca 2014. 
Zainteresowanych konkursem prosimy o odebranie regulaminu w sekretariacie szkoły. 
 
Zapisy do szkoły na rok 2014/2015 
Zakończyliśmy zapisy rodzeństwa oraz dzieci z nowych rodzin. W tym roku otrzymaliśmy 109 podań o 
przyjęcie do szkoły. Do zerówki otrzymaliśmy 66 zgłoszeń na 36 miejsc. 28 miejsc przyznaliśmy dzieciom, 
które obecnie mają rodzeństwo w szkole. Nie dysponowaliśmy żadnymi wolnymi miejscami w klasach 1-5. 
Przyjęliśmy jedynie dzieci do klas 6, II gimnazjalnych, AS oraz klas polsko/angielskich.  
 
Kalendarz 

05.07.14 Godzina 9:15 akademia zakończenia roku szkolnego dla klas 0-4+ klasy pol/ang. 
Godzina 10:30 uroczysta Msza Święta w Ealing Abbey. 
Godzina 12:00 akademia zakończenia roku szkolnego dla klas 5-III gimnazjalnych. 

06.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 o godzinie 8:55 

 
Życzymy wszystkim udanych urlopów, 

przyjemnego odpoczynku w słońcu oraz radosnych i niezapomnianych wakacyjnych wrażeń. 
Dyrekcja Szkoły, 

Powiernicy, 
Koło Rodzicielskie. 


