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16.06.12 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Dzień Przebierańca  
19 maja bieżącego roku, odbył się w naszej szkole barwny dzień przebieranców, zaplanowany i przeprowadzony 
głównie dla uczniów naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy tym, którzy przeznaczyli jednego funta na cele szkoły. 
Dziękujemy uczniom, gronu pedagogicznemu oraz zarządowi i pracownikom szkoły za wspólną zabawę, która w 
pochmurny dzień przyniosła szkole dodatkowy dochód £380.25p. Pamiątkowe zdjęcia klas będzie można zobaczyć 
i zamówić na wystawie w sobotę 23.06.12. Wypełnione zamówienia z opłatą £2 za zdjęcie będziemy zbierać do 
30.06.12. Zdjęcia będą gotowe do odbioru 07.07.12. 

Akcja pomocy chorym dzieciom w Polsce 
Dzięki zbiórce przeprowadzonej w naszej szkole mogliśmy wesprzeć kwotą £278 ciężko chore dzieci w Polsce. 
Serdecznie dziękujemy za poświęcenie i wsparcie tej szlachetnej akcji. 
Na prośbę organizatora Medical Aid for Poland przekazujemy serdeczne podziekowania za wszelki trud, serce i 
wytrwałość. 

Dzień Dziecka 
W sobotę 26.05.12 uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Dziecka. Dziękujemy Pani Iwonie Łukomskiej za 
zorganizowanie i koordynację tego dnia oraz wszystkim nauczycielkom za wsparcie i sprawienie przyjemności 
naszym uczniom, a zarządowi za pomoc i słodkości. 
 
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV gimnazjalnych  
Klasy IV gimnazjalne zakończyły rok szkolny uroczystą akademią 16.06.2012.  
Drodzy Absolwenci klas IV gimnazjalnych  
Zachęcamy Was bardzo serdecznie do kontynuacji nauki języka polskiego na kursie AS. 
Absolwenci kursu A2 
Młodzieży, która ukończyła kurs na poziomie A2 serdecznie gratulujemy i zapraszamy do pracy w szkole na 
stanowisku asystenta klasy. O zebraniu organizacyjnym powiadomimy pocztą elektroniczną. 
 
Dzień Mamy i Taty 
23 czerwca 2012 uczniowie szesnastu klas, od zerówek do klas czwartych zaprezentują dla swoich rodziców 
uroczystą akademię. Serdecznie zapraszamy rodziców młodszych klas na przedstawienie: zerówki, klasy pierwsze 
i drugie oraz klasa polsko-angielska A; godz:12:00, klasy 3 i 4 oraz klasa polsko/angielska B godzina; 9:30. 
   
Zakończenie roku szkolnego  
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 7 lipca 2012r.  
Msza Święta w Ealing Abbey rozpocznie się o godzinie 10:30.  
Podczas Mszy Świętej gimnazjaliści klas IV przekażą sztandar szkolny swoim następcom z klas III.  
Zakończenie roku szkolnego dla klas 0-4 oraz klas polsko-angielskich rozpocznie się o godzinie 9:15, a dla klas 5-
III gimnazjalnych o godzinie 12:00 w Sali Orchard Hall w głównym budynku szkoły.  
Na akademii dla klas 5-III gimnazjalnych, zaproszeni goście rozdadzą nagrody, dyplomy i puchary.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału we Mszy Świętej i w uroczystej akademii, na której 
wspólnie docenimy osiągnięcia naszych uczniów. 

Plan dnia dla klas 0-4 i klas polsko-angielskich: 

 9:00 Uczniowie zostawiają rzeczy w klasach i przechodzą wraz z wychowawcą do Orchard Hall 

 9:15 Rozpoczęcie akademii z wręczeniem nagród 

 10:15 Krótka przerwa (5 -10 minut) 

 10:30 Uroczysta Msza Święta  

 11:30 Przerwa 

 11:50 Uczniowie wracają z wychowawcami do klas 

 12:50 Zakończenie zajęć lekcyjnych dla zerówek 

 13:00 Zakończenie zajęć lekcyjnych dla klas 1-4 i klas polsko-angielskich 
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Plan dnia dla klas 5-III gimnazjalnych: 

 9:00 Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w klasach 5-III gimnazjalnych 

 10:30 Uroczysta Msza Święta 

 11:30 Przerwa 

 11:45 Uczniowie przechodzą z wychowawcami do Orchard Hall 

 12:00 Rozpoczęcie akademii z wręczeniem nagród i pucharów  
13:00 Zakończenie akademii  

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2012/2013 
Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2012/2013 zostały zakończone w sobotę 09.06.12. Nie posiadamy wolnych 
miejsc w klasach 0, 1, 2, 3, 4.  

Opłaty za nowy rok szkolny 2012/2013 
Rodzice nowozapisanych uczniów muszą uregulować opłatę za szkołę do dnia 16.06.12. 
Opłaty za nowy rok szkolny dla uczniów uczęszczających już do naszej szkoły przyjmowane będą tylko w dwie 
pierwsze soboty po rozpoczęciu roku szkolnego: 08.09.12 i 15.09.12.  
Po tym terminie będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £20. 

Wyniki Egzaminów GCSE, AS oraz A2  
Wyniki egzaminów można odebrać w szkole – AS i A2 od godziny 9:30 dnia 16.08.2012r. 
GCSE od godziny 9:30 dnia 23.08.2012r. Nieodebrane wyniki zostaną wysłane na adres domowy ucznia.  

Dyplomy egzaminów i świadectwa z zeszłego roku szkolnego (lato 2011) 
Świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego oraz dyplomy egzaminów GCSE, AS i A Level są nadal do 
odebrania w sekretariacie szkolnym podczas godzin urzędowania. 

Szkolna strona internetowa 
Zachęcamy wszystkich do zaglądania na szkolną stronę internetową, na której można przeczytać wiele reportaży o 
wszystkich wydarzeniach z tego roku szkolnego.  

Dyżury 
Nadal przypominamy wszystkim rodzicom o obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego. 

Rezygnacje z miejsca w szkole/zmiany adresu, danych dziecka i rodziców  
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci szkoła musi posiadać aktualne dane dziecka i rodziców. Jakiekolwiek 
zmiany danych, rezygnacje oraz dodatkowe informacje medyczne prosimy przekazać pisemnie do sekretariatu 
szkoły lub emailem na adres: info@szkola.org 

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. 

Ważne daty/wydarzenia szkolne  

07.07.2012 Zakończenie roku szkolnego, Msza Św  

08.09.2012 Początek zajęć na rok 2012/2013 oraz uroczysta Msza Święta w Ealing Abbey.  

08.09.12 i 15.09.12 Opłaty za nowy rok szkolny 2012/2013. 

 
Na koniec roku szkolnego gratulujemy naszym uczniom wspaniałych osiągnięć. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
nauczycielom, duchownym oraz rodzicom za poświęcenie i starania włożone w polskie wychowanie, w rozwój 
duchowy i utrzymanie mowy ojczystej.  
Życzymy wszystkim uczniom przyjemnych wakacji, a rodzicom, gronu nauczycielskiemu, pracownikom szkoły i 
zarządowi miłego i zasłużonego odpoczynku. 
Dziękujemy za współpracę 
 

Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły 

Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego 
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