
Sprawozdanie kierowniczki z działalności Polskiej Szkoły Sobotniej  
im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok 2008/2009 

 
W roku szkolnym 2008/2009 przepracowane zostały 33 soboty. Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 
580 osób. Stan liczebny był zmienny. W miarę możliwości na wolne miejsca przyjmowane były dzieci z listy 
oczekujących. Ogólny stan miejsc w klasach jest ograniczony, ze względu na wielkość poszczególnych sal, co 
wiąże się z wymogami bezpieczeństwa. 
 
W skład grona pedagogicznego na rok 2008/09 wchodziła:  

1 kierowniczka szkoły,  
33 nauczycieli języka polskiego,  
4 katechetów,  

 3 nauczycielki do śpiewu i chóru szkolnego,   
10-ciu asystentów do klas najmłodszych 
Razem: 50-ciu nauczycieli 
 

W roku szkolnym 2008/2009 szkoła była podzielona na: 
2 klasy przedszkone 
18 klas szkoły podstawowej 
10 klas gimnazjalnych 
3 klasy przygotowawcze do egzaminów AS i A2 (tzn. A-level poziom maturalny) 
2 klasy polsko-angielskie 

 
Program pracy przygotowany przez grono pedagogiczne oparty jest na programie Polskiej Macierzy Szkolnej 
działającej poza granicami kraju, oraz wymaganiach AQA do egzaminów GCSE i A-level.  
Program uwzględnia naukę języka polskiego, religii, historii, geografii Polski, śpiewu oraz kultury polskiej. 
Program nauczania jest do wglądu w szkole i wszyscy zainteresowani mogą się z nim zapoznać.  
W ubiegłym roku w każdej klasie odbyły się wywiadówki. 
 
Rok szkolny rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą z udziałem wszystkich klas.  
W ciągu roku odbyły się dwie akademie: jedna z okazji Święta Niepodległości Polski w listopadzie, a druga z 
okazji uczczenia Święta Konstytucji 3-go Maja.  
 
W lipcu i w październiku szereg nauczycielek wzięło udział w konferencjach edukacyjnych, które odbyły się w 
Fawley Court i w Londynie. 
  
W listopadzie dzieci z klas od 1-szej do 5-tej szkoły podstawowej i klasy polsko - angielskie pojechały do 
„Teatru Syrena” w POSK-u na przedstawienie pt. "Złota kaczka" a młodzież z klas IV gimnazjalnych zwiedziła 
Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia pamiątek, 
dokumentów, sztandarów i bogatych materiałów z historii Polskich Sił Zbrojnych.  
Natomiast młodzież z klas A2 odwiedziła Cmentarz Gunnersbury i złożyła kwiaty na grobach poległych 
żołnierzy. 
 
Na zakończenie pierwszego semestru przed Bożym Narodzeniem szkołę odwiedził Święty Mikołaj, a jasełka i 
wspólne kolędowanie zorganizowała klasa 5c z Panią Agnieszką Chmiel. 
 
Uczniowie klas AS i A2 wzięli udział w warsztatach szkolnych przygotowanych przez Polską Macierz Szkolną. 
Przed Wielkanocą wszystkie dzieci wzięły udział w rekolekcjach i wspólnej Mszy Świętej.  
W konkursie zorganizowanym przez Polską Macierz Szkolną pt. "Jak w tym roku obchodzono Święto 
Niepodległości", prace naszych uczniów zostały nagrodzone, a szkole przyznano wyróżnienie. 



W kwietniu uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie czytania zorganizowanym przez Zrzeszenie 
Nauczycielstwa Polskiego oraz w konkursie plastycznym "Portret Józefa Piłsudskiego" zorganizowanym przez 
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Jak co roku, nasi uczniowie zdobyli nagrody w każdej grupie 
wiekowej. 
 
Również w kwietniu delegacja szkolna wzięła udział w obchodach  rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Nasi uczniowie wraz z pocztem sztandarowym godnie reprezentowali naszą szkołę oddając hołd 
zamordowanym i składając wieniec pod „Pomnikiem Katyńskim” na Cmentarzu Gunnersbury. 
 
Pod koniec letniego semestru odbył się w naszej szkole wewnętrzny konkurs czytania klas gimnazjalnych. 
Młodzież zaprezentowała bardzo wysoki poziom. Jestem bardzo dumna z tego, że uczniowie czytali poprawnie 
po polsku, z dobrą dykcją, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację. Zwycięzcy otrzymali nagrody w 
postaci kuponów. 
 
Pożegnanie absolwentów klas IVgimnazjalnych odbyło się 27 czerwca. 
Po uroczystej Mszy Świętej młodzież z tych klas przedstawiła program artystyczny oraz podziękowała  swoim 
nauczycielom i rodzicom.  
 
Ogólne zakończenie roku szkolnego, rozdanie nagród i wręczenie pucharów za wybitne osiągnięcia odbyło się 
w sali Orchard Hall. Odprawiona została również wspólna Msza Święta dla całej szkoły. 
 
Rezultaty egzaminów GCSE, AS i A-level zostały ogłoszone w sierpniu.  
Tak jak w ubiegłych latach wyniki były bardzo dobre.  
40 uczniów zdawało egzamin GCSE z języka polskiego z następującymi wynikami: 
A* - 22,  A – 16,  B – 1,  E - 1  
 
21 uczniów zdawało egzamin AS z  języka polskiego z następującymi wynikami: 
A – 14,  B – 6,  U– 1 
 
14 uczniów zdawało egzamin A2 z  języka polskiego z następującymi wynikami: 
A – 11,  B – 2, C-1. 
Na poziomie AS i A2 nie ma oceny A* 
Gratuluję naszej młodzieży rezultatów, a nauczycielkom, które ją przygotowały serdecznie dziękuję. 
 
W naszej szkole Pani Agnieszka Karpuk odpowiedzialna jest za asystentów, a Pani Magda Bahadrian 
odpowiedzialna jest za klasy III i IV gimnazjalne oraz AS i A2.  
Jestem bardzo wdzięczna Paniom za pomoc dydaktyczno- pedagogiczną i wykonywanie wszystkich 
dodatkowych obowiązków.  
Pozostałym nauczycielom pragnę podziękować za ogromne poświęcenie, wkład pracy w wychowanie i 
nauczanie naszych dzieci.  
 
Bibliotekę szkolną prowadziła Pani Małgosia Radomska, którą pożegnaliśmy po 20 latach pracy w naszej 
szkole. 
Do naszej biblioteki zostały zakupione książeczki dla najmłodszych czytelników oraz lektury dla uczniów klas 
gimnazjalnych.  
Zostały wprowadzone nowe podręczniki szkolne w pierwszych, drugich i szóstych klasach podstawowych oraz 
w klasach trzecich i czwartych gimnazjalnych. Zakupione zostały również podręczniki do historii dla 
wszystkich klas.W pozostałych  klasach trzecich, czwartych i piątych szkoły podstawowej podręczniki szkolne 
oraz atlasy Polski zostaną zakupione w bieżącym roku szkolnym w zależności od możliwości finansowych 
szkoły.  
 



W ubiegłym roku szkolnym Pan Krzysztof de Berg przeprowadził niezwykle interesujące zajęcia z historii w 
klasach starszych i w klasach gimnazjalnych, za co mu serdecznie dziękuję.  
Dbamy o to, aby przekazywać dzieciom wartości patriotyczne poprzez wykłady historyczne, udział w 
akademiach okolicznościowych oraz w obchodach różnych uroczystości poza szkołą.  
 
Nasza szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować bez wkładu pracy wielu osób. 
W tym momencie chciałabym podziękować Pani pielęgniarce - Elżbiecie Moylan za medyczną opiekę nad 
naszymi dziećmi. 
Podziękowania należą się również Skarbniokwi Pani Dorocie Filipek i paniom z księgowości, które czuwają 
nad szkolnymi finansami. 
Serdecznie dziękuję także Pani Iwonie Kalbarczyk i Panu Romkowi Piosik, za pracę w szkolnym sekretariacie. 
Jestem niezmiernie wdzięczna Pani Monice Cesarz i Panu Andrzejowi Formaniakowi za planowanie  dyżurów i 
opiekę nad naszymi dziećmi podczas przerw szkolnych. 
 
Przez ostatni rok Pani Marta Bnińska pełniła rolę asystenta kierownika, a od tego roku zgodziła się podjąć 
funkcję zastępcy kierownika. 
Dziękuję Pani Marcie Bnińskiej za ogromną pomoc w wykonywaniu moich obowiązków, których znacznie mi  
przybyło w ostatnich latach. 
 
Ogromne wyrazy uznania należą się grupie rodziców zaangażowanych w Zarządzie Koła Rodzicielskiego z 
Prezesem Panem Andrzejem Rumunem, któremu serdecznie dziękuję za bardzo dobre kontakty ze szkołą 
St.Benedict's, za organizację działalności koła rodzicielskiego i naszą owocną współpracę. 
 
Dziękuję wiceprezesom Pani Kasi Kaczmarskiej i Pani Nunie Staniaszek za wsparcie jakie otrzymałam od nich 
w ubiegłym roku szkolnym oraz za pomoc przy administrowaniu i koordynacji egzaminów szkolnych. 
 
Nie sposób wymienić wszystkich członków Zarządu Koła Rodzicielskiego, którzy poświęcają całkowicie 
charytatywnie swój czas i bardzo dbają o prawidłowe funkcjonowanie i ciągły rozwój szkoły. 
Dziękuję Wam za pomoc podczas sobót, a także za cały wkład pracy poza szkołą, dzięki, któremu mamy 
między innymi uaktualniony regulamin, wspaniałą stronę internetową i doskonale przygotowane imprezy 
integrujące naszą szkolną społeczność.   
Dla wszystkich składam dzisiaj zasłużone wyrazy mojej wdzięczności. 
 
Na zakończenie chciałabym podkreślić, że szkoła nie miałaby tak dobrych osiągnięć i wysokiej frekfencji 
naszych uczniów w wielu konkursach, bez poparcia rodziców.  
Mam tutaj na myśli zainteresowanie rodziców postępami dzieci w nauce, pomoc w odrabianiu pracy domowej, 
dopilnowanie punktualnego przychodzenia na zajęcia i ogólne przygotowanie dzieci pod względem zachowania 
w szkole.  
 
Zachęcam wszystkich rodziców do sumiennego wypełniania obowiązku dyżurów podczas przerw, które 
zapewniają bezpieczeństwo naszym dzieciom. 
 
Jeżeli mają Państwo uwagi odnośnie działalności naszej szkoły, proszę podzielcie się nimi z nami oraz 
pomóżcie nam w tym wielkim przedsięwzięciu jakim jest kształcenie i wychowanie pokoleń dzieci i młodzieży 
poza granicami kraju. 
 
Dziękuję  Państwu za uwagę. 
 
Renata Chudzik 
Kierowniczka Szkoły 
21  listopada 2009 
 


