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Sprawozdanie Dyrektora z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.Tadeusza 
Kościuszki na Ealingu za rok 2009/2010 
 
W roku szkolnym 2009/2010 przepracowane zostały 33 soboty. Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 590 
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 2009/10 wchodziła:  

1 kierowniczka szkoły, 
1 zastępca kierownika  
35 nauczycieli języka polskiego,  
1 nauczyciel historii 
4 katechetów,  

 3 nauczycielki do śpiewu i chóru szkolnego,   
11 asystentów do klas najmłodszych 
 

W roku szkolnym 2009/2010 szkoła była podzielona na: 
2 klasy przedszkolne 
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.  
 
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 Maja. 
Uczniowie klasy II gim z Panią Anną Kuraś wzięli udział w akademii 3 Maja zorganizowanej przez Polską Macierz 
Szkolną  w POSK-u. 
 
W ubiegłym roku w każdej klasie odbyły się wywiadówki. 
 
W  październiku, lutym i w marcu nauczycielki wzięły udział w konferencjach nauczycielskich, które odbyły się w 
Londynie. 
W listopadzie z Prezesem Andrzejem Rumunem uczestniczyłam w konferencji z Ministrem Edukacji Narodowej Panią 
Katarzyną Hall. 
 
W listopadzie dzieci z klas od 1 do 4  szkoły podstawowej i klasy polsko-angielskie pojechały do „Teatru Syrena” w 
POSK-u na przedstawienie pt. "Król Maciuś Pierwszy", 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 AS/A2 odwiedziła Cmentarz Gunnersbury i South Ealing oraz złożyła kwiaty na grobach 
poległych żołnierzy. 
 
Na zakończenie pierwszego semestru przed Bożym Narodzeniem szkołę odwiedził Święty Mikołaj, a jasełka i wspólne 
kolędowanie zorganizowała klasa 4b z Panią Edytą Barambas.  
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W styczniu uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w konkursie pt." I ja też chcę Ci opowiedzieć o Polsce"  
zorganizowanym przez Polską Macierz Szkolną. Jak co roku, zdobyli nagrody w każdej grupie wiekowej. 
 
Przed Wielkanocą wszystkie dzieci wzięły udział w rekolekcjach i wspólnej Mszy Świętej.  
 
Na specjalnym apelu przygotowanym dla uczniów przez Zarząd Koła Rodzicielskiego, minutą ciszy cała szkoła oddała 
hołd ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 
W niedzielę 25 kwietnia delegacja z naszej szkoły wzięła udział w obchodach pamięci Zbrodni Katyńskiej. 
Przedstawiciele szkoły wraz z pocztem sztandarowym złożyli biało-czerwone wiązanki przy Pomniku Katyńskim na 
Cmentarzu Gunnersbury oddając hołd Polakom zamordowanym w Katyniu oraz ofiarom katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. 

Podczas żałoby narodowej, w dniu 29 kwietnia poczet  sztandarowy wraz z delegacją kierownictwa i zarządu naszej 
szkoły uczestniczył w żałobnej Mszy Świętej w Katedrze Westminster. Nabożeństwo było wspólnym oddaniem czci 
tym, którzy zginęli w Smoleńsku i otoczeniem rodzin ofiar naszą gorącą modlitwą.  

Pod koniec letniego semestru odbył się w naszej szkole wewnętrzny konkurs czytania dla klas podstawowych i 
gimnazjalnych.Poziom konkursu był bardzo wysoki.  
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, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. 
 
 
Na zakończenie roku szkolnego odprawiona została Msza Święta w intencji naszej szkoły. Pożegnaliśmy absolwentów 
klas IVgimnazjalnych oraz rozdaliśmy nagrody i wręczyliśmy puchary za wybitne osiągnięcia.  
 
Rezultaty egzaminów GCSE, AS i A-level zostały ogłoszone w sierpniu.  
Tak jak w ubiegłych latach, rezultaty były bardzo dobre.  
25 uczniów zdawało egzamin GCSE z języka polskiego z następującymi wynikami: 
24-A*,  4-A.  
 
34 uczniów zdawało egzamin AS z języka polskiego z następującymi wynikami: 
28-A, 5-B, 1-C 
 
14 uczniów zdawało egzamin A2 z języka polskiego z następującymi wynikami: 
6-A*,  3-A, 5-B. 
 
Gratuluję naszej młodzieży tych osiągnięć, 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.  
 
Do naszej szkoły zostały zakupione nowe podręczniki do klas 1 i 2 szkoły podstawowej oraz klas III i IV 
gimnazjalnych, a także bardzo ładnie ilustrowane podręczniki do historii dla szkół polonijnych. 
 
Bibliotekę szkolną prowadzi Pani Izabela Pakulska. Nasi uczniowie mają możliwość  regularnego wypożyczania lektur 
i książek do domu. 
 
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 Skarbnikowi, Pani Justynie Matysiak-Belz  i paniom z księgowości, które czuwają 
nad szkolnymi finansami. 
Serdecznie dziękuję także Pani Iwonie Kalbarczyk i Panu Romkowi Piosik, za pracę w szkolnym sekretariacie. 
 
Nie mogę też pominąć pań, które prowadzą szkolną kawiarnię. Serdecznie dziękuję za cały wkład Waszej pracy. 
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Jestem niezmiernie wdzięczna Pani Monice Cesarz, Panu Andrzejowi Formaniakowi i Panu Rafałowi Banasiuk za 
planowanie  dyżurów i opiekę nad naszymi dziećmi podczas przerw szkolnych. 
 
Dziękuję Pani Marcie Bnińskiej za kontrolę w przyjmowaniu dzieci do szkoły, prowadzenie administracji  w 
sekretariacie szkoły oraz ogromną pomoc w ciągu całego roku szkolnego. 
 
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 i wszystkie dokumenty szkolne, 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 oraz 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 
 

Dyrektor Szkoły 
20 listopada 2010 

 
 


