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Sprawozdanie Dyrektora z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych 

im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 2012/2013  

Sprawozdanie dyrekcji składa się z trzech części i obejmuje: 

I. Organizację szkoły i programu pracy wraz ze statystykami egzaminów państwowych 

II. Wydarzenia szkolne 

III. Podziękowania i podsumowanie   

 

I. Organizacja szkoły oraz statystyki 

W roku szkolnym 2012/2013 przepracowane zostały 33 soboty (włącznie z odpracowaną sobotą, poodczas 

której szkoła była zamknięta ze względu na warunki atmosferyczne).  

Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 625, a stan liczebny był zmienny. Wolne miejsca podczas 

roku szkolnego były przydzielane dzieciom z listy oczekujących. 

Skład grona pedagogicznego w roku 2012/13 był następujący: 

 1 dyrektor szkoły 

 1 zastępca dyrektora 

 36 nauczycieli języka polskiego 

 4 nauczycieli religii 

 2 nauczycieli śpiewu 

 2 nauczycieli geografii 

 2 nauczycieli historii 

 1logopeda 

 15 asystentów do najmłodszych klas. 

W ubiegłym roku szkolnym ilość klas wynosiła:  

 2 klasy przedszkolne 

 2 klasy polsko-angielskie 

 17 klas szkoły podstawowej  

 11 klas gimnazjalnych 

 4 klasy maturalne AS i A2 
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Odpowiedzialność za klasy do końca roku szkolnego przedstawiała się następująco:  

 Pani Agnieszka Karpuk odpowiedzialna za asystentów  

 Pani Iwona Łukomska za klasy 0-4 oraz klasy polsko-angielskie  

 Pani Irena Zamojska za klasy 5- II gimnazjalne  

 Pani Paulina Zaleśny za klasy III i IV gimnazjalne  

 Pani Magda Bahadrian za klasy AS i A2. 
 

Od 2.lutego 2013, po rezygnacji pani Dyrektor Renaty Chudzik sprawowałam obowiązki dyrektora do 7. 

lipca 2013. 

Na koniec ubiegłego roku szkolnego, na prośbę Powierników szkoły i z poparciem grona nauczycielskiego 

podjęłam się prowadzenia naszej szkoły od września 2013.  

Za zgodą Powierników Szkoły poprosiłam do współpracy na stanowisko zastępcy dyrektora małego 

budynku Panią Annę Pietrzycką,  a na stanowisko zastępcy dyrektora w dużym budynku, Panią Agnieszkę 

Chmiel.  

Na koniec roku szkolnego zapytałam Powierników Szkoły o możliwość otworzenia trzeciej klasy 

polsko/angielskiej. Zgodę wyrażono i od roku szkolnego 2013/2014 jest dodatkowa klasa polsko/angielska. 

Odpowiedzialność za klasy od bieżącego roku szkolnego jest następująca: 

 Pani Agnieszka Karpuk odpowiedzialna za asystentów,  

 Pani Anna Pietrzycki za klasy 0-4 oraz klasy polsko-angielskie,  

 Pani Justyna Sierant za klasy 5-6 

 Pani Agnieszka Chmiel za klasy I i II gimnazjalne,  

 Pani Paulina Zaleśny za klasy III i IV gimnazjalne,  

 Pani Magda Bahadrian odpowiedzialna jest za klasy AS i A2. 

W ubiegłym roku szkolnym odbyły się trzy rady pedagogiczne (we wrześniu, lutym i w maju). 

Zostały także sprawdzone dzienniki nauczycieli oraz wykonane hospitacje w klasach. 

Odbyły się koleżeńskie wizytacje na lekcjach (nauczycielki uczące te same roczniki obserwowały lekcje).  

W październiku i w lipcu nauczycielki wzięły udział w konferencjach nauczycielskich, które odbyły się w 

Londynie i na Uniwersytecie Surrey. Ponadto, nasze grono pedagogiczne wzięło udział w czterech 

warsztatach zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne i w jednym szkoleniu wewnętrznym. Jestem 

bardzo zadowolona z licznego uczestnictwa w wyżej wymienionych. 

Nasza szkoła przyjęła również studentów na praktyki. 

Program pracy przygotowany przez grono pedagogiczne oparty był i jest na wytycznych programu Polskiej 

Macierzy Szkolnej oraz programie nauczania języka polskiego dla uczniów uczących się poza granicami 
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kraju. Program ten opracowany jest przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

Program klas III gimnazjalnych, kurs AS i A2 oparty był i jest na wymaganiach Państwowego Centrum 

Egzaminacyjnego AQA przeprowadzającego egzaminy na poziomie GCSE i A-level. Wytyczne programu 

nauczania są do wglądu w szkole i można się z nim zapoznać. 

Wszyscy uczniowie otrzymali na własność podręczniki i zeszyty ćwiczeń z języka polskiego oraz 

podręczniki do historii. Dodatkowo zakupiliśmy podręczniki do geografii, które używane są na lekcjach i 

pozostają w szkole. 

W ubiegłym roku w każdej klasie odbyły się wywiadówki.  

Szkolny logopeda zdiagnozowała 60 uczniów. 

Wyniki egzaminów GCSE, AS i A-level zostały ogłoszone w sierpniu. Rezultaty były bardzo dobre: 

 GSCE: 39-A*, 7-A, 1-B. 

 AS: 35-A w tym 13 uczniów otrzymało 100% wynik (na tym poziomie nie ma A*), 5-B, 2-C, 2-D. 

 A-level: 8-A* w tym 4 uczniów otrzymało 100% wynik, 7-A, 2-B, 3-C  

 

II. Wydarzenia szkolne 

We wrześniu rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i już od samego początku organizacja szkoły ruszyła pełną 

parą.  

8 września na rozpoczęcie roku szkolnego została odprawiona Msza Święta w intencji naszej szkoły, na 

której po 33 latach pracy, pożegnaliśmy naszą Drogą Siostrę Teresę Czarniecką. 

Również 8 września, szkolny poczet sztandarowy wziął udział w obchodach uroczystości pod Pomnikiem 

Lotników i oddał hołd poległym lotnikom. 

Październik był spokojnieszy.  

6 października 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. 

W listopadzie uczciliśmy miesiąc pamięci narodowej i Święto Niepodległości. 
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Uczniowie klas AS wraz z kapelanem szkoły księdzem Dariuszem Kwiatkowskim, z Panem Krzysztofem de 

Berg i wychowawcami klas pojechali na Cmentarz Northwood, a klasy A2 odwiedziły Cmentarz na South 

Ealing.  Podczas wyjazdów uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.  

Uczniowie  klasy 5a przygotowali akademię poświęconą rocznicy Święta Niepodległości. 

Grudzień był wyjątkowo wypełniony wydarzeniami w szkolnymi. 

Uczniowie z klas od 1 do 4 szkoły podstawowej i klas polsko-angielskich pojechali do „Teatru Syrena” w 

POSKu na przedstawienie pt. ” Królewna Śnieżka”. 

Na zakończenie pierwszego trymestru przed Bożym Narodzeniem, Święty Mikołaj odwiedził uczniów 

sprawiając im wiele przyjemności. 

Świąteczny kiermasz ciast cieszył się dużą popularnością. Zarówno kiermasz jak i loteria przyniosły szkole 

dodatkowe fundusze. 

Po raz pierwszy starsze klasy zorganizowały opłatek pielęgnując tę piękną polską tradycję. 

Klasy szóste przedstawiły śliczne Jasełka. 

W styczniu Koło Rodzicielskie przygotowało spotkanie towarzyskie. Pracownicy szkoły, zarząd oraz 

zaproszeni goście zebrali się na szkolnym “Opłatku”. 

Luty był miesiącem obfitującym w szkolne wydarzenia. 

Odbyła się zabawa walentynkowa dla rodziców i pracowników szkoły, która co roku cieszy się 

popularnością.  

Młodzież miała okazję posłuchać potomka Ogińskiego – Iwo Załuskiego w koncercie fortepianowym i we 

wspomnieniach. Było to bardzo dobrze przyjęte przez naszych uczniów. 

Konkurs ortografii odbył się 2 lutego, a uczestniczący w nim uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych 

wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad pisowni polskich wyrazów.  

Zorganizowano także konkurs czytania, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, o czym 

świadczyła ogromna ilość uczestników. Konkurs ten promował talenty artystycznego zaangażowania, 

płynności, dykcji, intonacji i ekspresji. Uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe i 

kupony.  

W marcu również nie brakowalo atrakcji. 
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9 marca 2013 odbył się konkurs dla klas I,II i III gimnazjalnych poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. 

Uczniowie zgłębili tajniki wiedzy historycznej i w każdej grupie wiekowej byli zywcięzcy.  

Dla klas młodszych był konkurs kartki wielkanocnej, w którym wzięły udział klasy 0-3 i 4-6. Celem konkursu 

była pomoc młodzieży ze Wspólnot Neokatechumenalnych na Ealingu, którzy uczestniczyli w lipcu w 

spotkaniu z papieżem z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro. 

Organizacją i przygotowaniem rekolekcji w młodszych klasach zajęły się: Siostra Joanna Maria Szponka, 

katechetka Pani Maria Czopor oraz gościnnie Pani Agata Rawska. Natomiast ksiądz Dariusz Kwiatkowski 

MIC oraz zaproszony ksiądz Piotr Szyrszeń z Krakowskiego Ośrodka Rekolekcyjno-Formacyjnego 

Salwatorianów w Krakowie podjęli się wykładów w starszych klasach. 

Rodzice uczniów pobili wszelkie rekordy kulinarnej kreatywności przygotowując i dekorując świąteczne 

przysmaki. Świąteczny Kiermasz Ciast i loteria fantowa była dla uczniów wspaniałą  zabawą. Dochód z 

loterii i kiermaszu przyniósł szkole fundusze przeznaczone na potrzeby uczniów.  

W kwietniu byliśmy zajęci kolejnymi wydarzeniami. 

Delegacja z naszej szkoły wzięła udział w obchodach pamięci Zbrodni Katyńskiej. Przedstawiciele szkoły 

wraz z pocztem sztandarowym złożyli kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Gunnersbury 

oddając hołd Polakom zamordowanym w Katyniu.  

Klasa 3b zorganizowała konkurs plastyczny, którego tamatami były tak bardzo oczekiwana wiosna oraz 

„Moja rodzina”. Prace były śliczne i rodzice mieli kłopot z wybraniem zwycięzców. 

27 kwietnia 2013, na deskach naszej szkolnej sceny odbyło się znakomite przedstawienie “Moralność Pani 

Dulskiej”, w wykonaniu warszawskich artystów Teatru ”Rampa”. Gościliśmy tego dnia inne polskie szkoły, a 

przedstawienie przybliżyło naszym gościom oraz naszej młodzieży obowiązkową lekturę kursu A2. 

Maj był nieco spokojniejszy ale presja końca roku dawała się już we znaki. 

Klasa I A gimnazjum wraz z wychowawczynią Panią Martą Białkowską przygotowała akademię 3. majową. 

W dniu przebierańca była wspaniała zabawa dla wszystkich; uczniów, nauczycieli i rodziców.  

W maju uczniowie klas IV gimnazjalnych i AS przystąpili do egzaminów z języka polskiego. 

Czerwiec był wyjątkowy. Zawsze dużo się dzieje i zbliża się zakończenie roku szkolnego.  

9 czerwca 2013 w POSK na Hammersmith odbył się konkurs „Wierszowisko 2013”, w którym brało udział 

27 polskich szkół z Anglii. Nasza szkoła reprezentowana była w dwóch kategoriach: indywidualnej i 

zespołowej. W kategorii indywidualnej w grupie wiekowej 4-9 lat, nasza uczennica otrzymała brązowy 
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medal. Wszyscy nasi reprezentanci wypadli wspaniale. Zostali oni odznaczeni medalami oraz otrzymali 

nagrody książkowe. 

Dla uczniów klas IV gimnazjalnych była prelekcja Pana Jakuba Smolarka na temat : “How to Succeed”, a 

potem rozpoczęła się uroczysta akademia pożegnania absolwentów z wprowadzeniem sztandaru, który 

tradycyjnie został przekazany uczniom klas III gimnazjalnych. 

Pani Iwona Łukomska wraz z nauczycielkami, asystentami i pomocą ze strony Koła Rodzicielskiego 

przygotowała naszym uczniom wspaniały rodzinny dzień. 

W sobotę 29 czerwca gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Polskiego Ośrodka Naukowego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Uczniowie klas III gimnazjalnych mieli okazję wysłuchać prelekcji 

Pana Krzysztofa Piskorskiego pod tytułem „ PRL w pigułce”. 

W czerwcu uczniowie klas A2 przystąpili do egzaminu z języka polskiego. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 6 lipca 2013. Na akademii zostały rozdane nagrody i 

wręczone puchary za wybitne osiągnięcia naszych uczniów oraz po raz pierwszy w historii szkoły 

uhonorowaliśmy pamiątkowym medalem niezwykle zasłużone dla szkoły osoby.  

Pod koniec roku szkolnego  młodzież naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji światowego konkursu 

pt.”Być Polakiem” ogłoszonego przez „Wspólnotę Polską”, Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Ośrodek 

Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundację „Świat na Tak”. Spośród kilkuset prac, które nadesłały 

polskie dzieci z całego świata, dwie uczennice z naszej szkoły otrzymały wyróżnienia oraz nagrody, a w 

październiku bieżącego roku wzięły udział wraz z zastepcą dyrektora w uroczystościach w polskiej 

ambasadzie.  

W tym roku do tej pory uczestniczyliśmy już w: 

Obchodach pod Pomnikiem Lotników Polskich, w akcji „Czytajmy razem”, która ruszyła od października. 

Również w październiku Koło Rodzicielskie zorganizowało Dzień Nauczyciela. 

Młodzież klas IV gimnazjalnych pojechała na wycieczkę do Instytutu Generała Sikorskiego.  

Nasze dwie nauczycielki wzięły udział w Pierwszym Polskim Dyktandzie w Londynie i jedna z nich Pani 

Dagmara Grabska zajęła II miejsce. 

Nasza szkoła została również zaproszona na Obchody 60-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej, które odbyły 

się w październiku. Podczas tego święta, Wice-Minister Edukacji Narodowej, wręczył medale Komisji 

Edukacji Narodowej. Tym prestiżowym medalem uhonorowano Siostrę Teresę Czarniecką ze 

zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek, która pracowała w naszej szkole przez 33 lata. W niedzielę 13 

października 2013 podczas XXI Walnego Zjazdu Polskiej Macierzy Szkolnej wręczono “Złotą Odznakę 
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PMS” nauczycielom i działaczom naszej szkoły. Wyróżnienie to otrzymało osiem nauczycielek naszej 

szkoły: P. Magdalena Bahadrian, P. Renata Chudzik, P. Anna Gębska, P. Joanna Jękal, P. Agnieszka 

Karpuk, P. Iwona Read- Łukomska, P. Irena Zamojska oraz P. Elżbieta Sygut-Skadłubowicz. 

Podobnie dziesięciu członków Komitetu Rodzicielskiego: P. Krzysztof De Berg, P. Andrzej Fórmaniak, P. 

Katarzyna Kaczmarska, P. Joanna Kaliniecka-Williamson, P. Zofia Podczaska-Negrii, P. Andrzej Rumun, 

P. Wojciech Rybka, P. Danuta Ryland, P. Marta Bniński oraz P. Elżbieta Moylan. 

Jak Państwo widzą z mojego sprawozdania, wydarzeń w szkole jest mnóstwo i potrzeba wielu rąk do pracy 

aby zapewnić naszym uczniom nie tylko edukację ale ich rozwój kulturowy oraz kształtowanie tożsamości. 

W tym miejscu apeluję do rodziców o współpracę i głębsze zainteresowanie życiem szkoły oraz 

zaangażowanie w pracę dla dobra własnych dzieci. Wasza pomoc jest niezbędna aby szkoła mogła się 

nadal rozwijać, a Wasze dzieci mogły w pełni z tego korzystać. Bardzo gorąco zapraszamy Was do 

współpracy z kołem rodzicielskim. 

III. Podziękowania 

Rozpoczynając ostatnią część mojego sprawozdania, chciałabym przede wszystkim z całego serca 

podziękować Pani Renacie Chudzik za ponad 6 lat pracy na stanowisku dyrektora. W imieniu całego grona 

pedagogicznego i swoim wyrażamy dla Pani Renaty wdzięczność za całokształt działalności, poświęcenie i 

wielkie zaangażowanie w pracę dla rozwoju naszej szkoły. Ja osobiście dziękuję Pani Renacie za lata 

dobrej współpracy.  

Dziękuję też Prezesowi Panu Rafałowi Banasiuk za prawie dwa lata charytatywnej pracy na rzecz szkoły. 

Moim zastępczyniom i paniom odpowiedzialnym za poszczególne roczniki bardzo serdecznie dziękuję za 

wsparcie jakie od nich otrzymałam oraz za całą pomoc dydaktyczno-pedagogiczną i wykonywanie 

wszystkich dodatkowych obowiązków. 

Gronu nauczycielskiemu jestem ogromnie wdzięczna za wspaniałą współpracę, za poparcie podczas 

ostatniego, trudnego roku szkolnego oraz za to, że stale i z chęcią podejmują się nowych wyzwań.  

Nauczycielkom, które przygotowały naszą młodzież do egzaminów państwowych serdecznie dziękuję za 

owoce tej pracy. Naszej młodzieży gratuluję wspaniałych ocen.  

Księżom, siostrze zakonnej oraz pani katechetce, których wkład pracy ogromnie doceniam, pragnę  

podziękować za pracę nad wychowaniem, rozwojem duchowym i nauczaniem naszych dzieci. Szczególnie 

wdzięczna jestem za przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji szkolnych. 

Tak dobre funkcjonowanie naszej szkoły zależy od zaangażowania wielu zatrudnionych osób, które 

zajmują się wielką administracyjną machiną.  
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Podziękowania składam wszystkim paniom z księgowości, które czuwają nad szkolnymi finansami. 

Sobotnie poranki są bardzo często przeładowane pracą. Serdecznie dziękuję Pani Iwonie Kalbarczyk i 

Panu Romkowi Piosik za wyjątkowo trudną i napięta pracę w szkolnym sekretariacie.  

Składam wyrazy uznania pani bibliotekarce - Izie Pakulskiej, za wyjątkowe poświęcenie w pracy nad 

zorganizowaniem i zamówieniem wszystkich podręczników oraz za co sobotnią pracę w szkolnej bibliotece, 

dzięki której wszyscy nasi uczniowie mają możliwość wypożyczania polskich książek. 

Serdecznie dziękuję Pani Halinie Żelezny i wszystkim paniom pomagającym, za prowadzenie szkolnej 

kawiarni. 

Ogromnie doceniam pracę członków Koła Rodzicielskiego podczas każdej soboty. Każda najmniejsza 

pomoc składa się na to, że nasza wspólna praca ma sens, jest łatwiejsza, przyjemniejsza, a nasi uczniowie 

bardzo korzystają z tego co im zapewniacie. 

Dziękuję Pani Joannie Rutkowskiej i Jackowi Chmura, którzy teraz opiekują się dyżurami za podjęcie się 

tego ważnego obowiązku oraz za pracę w domu i w szkole. 

Gidze Karakulko chciałam podziękować za ogrom pracy w administrowaniu zapisów do szkoły i w 

codziennej pracy w sekretariacie szkolnym. 

Ewie Chodźko-Zajko za pomoc w egzaminach państwowych i wczesne godziny pracy w sprawdzaniu stanu 

klas przed zajęciami lekcyjnymi. 

Panu Maciejowi Behnke, Panu Jerzemu Stera i Panu Romkowi Chichłowskiemu wyrażam wdzięczność za 

pełnienie dyżurów przy bramie wejściowej do szkoły.  

Dziękuję Panu Wojtkowi Rybce za pomoc w bibliotece, za kontrolę nad sprzętem technicznym i pracę nad 

nagłośnieniem podczas wszystkich uroczystości szkolnych.  

W Waszym gronie są osoby, które pomagają w trochę inny sposób. Pozwolę sobie podziękować Panu 

Krzysztofowi de Berg za chęć współpracy ze szkołą, za czuwanie nad rozwojem ducha patriotycznego 

naszych uczniów oraz za przygotowywanie prelekcji i interesujących spotkań dla naszej młodzieży. 

Jestem bardzo wdzięczna Panu Marcinowi Grygiel za wspaniałą stronę internetową, z której jesteśmy 

dumni. 

Wyjątkowe podziękowania składam Panu Andrzejowi Rumunowi za stałą pomoc oraz za napisanie pakietu 

informacyjnego dla nauczycieli. Pakiet ten uznany został przez grono pedagogiczne za bardzo dobre i 

pomocne źródło informacji dla pracowników, a szczególnie dla nowych nauczycieli. Jestem wdzięczna za 
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całą pracę, za dzielenie się długoletnim doświadczeniem z pracy w szkole i utrzymywanie dobrej 

komunikacji ze szkołą St.Benedict’s oraz tegoroczną pomoc w porządkach z dokumentami szkolnymi. 

Moje specjalne wyrazy uznania należą się również paniom wice-prezeskom Pani Joannie Kalinieckiej-

Williamson oraz Pani Nunie Staniaszek, które po odejściu prezesa fantastycznie wywiązują się ze swoich 

ról. Z całego serca dziękuję Wam za organizację działalności Koła Rodzicielskiego i niezwykłą pomoc 

otrzymywaną podczas sobót, a także i w tygodniu, kiedy obie poświęcacie niezliczoną ilość godzin na 

prowadzenie szkoły. Dla mnie Wasza współpraca jest ogromną podporą i szalenie doceniam Wasz wkład.  

Nie sposób wymienić wszystkich członków Koła Rodzicielskiego i Powierników, którzy poświęcają 

całkowicie charytatywnie swój czas dbając o prawidłowe funkcjonowanie i ciągły rozwój szkoły. Dziękuję 

Wam wszystkim za pomoc podczas sobót, a także za cały wkład pracy poza szkołą dzięki, której mamy 

między innymi: uaktualnione dokumenty szkolne, doskonale przygotowane imprezy i bardzo dobrze 

funkcjonującą szkołę. 

Chciałabym podziękować rodzicom naszych uczniów za pielęgnowanie mowy ojczystej, dobre osiągnięcia 

Waszych dzieci w nauce, wysoką frekfencję na zajęciach lekcyjnych oraz wspaniałe sukcesy uczniów 

osiągane poza szkołą i za zachęcanie naszych uczniów do udziału w wielu szkolnych konkursach. 

Zainteresowanie rodziców postępami dzieci w nauce, pomocą w odrabianiu pracy domowej, 

dopilnowaniem punktualnego przychodzenia na zajęcia, przygotowaniem dzieci do pracy w polskiej szkole i 

udziałem w wywiadówkach jest wyjątkowo dobre. W imieniu grona pedagogicznego i swoim bardzo 

dziękuję rodzicom za okazane na tym polu zainteresowania. 

Dziś wyjątkowe podziękowania składam osobom, które w tym roku odeszły, czy teraz odchodzą z naszej 

szkoły. 

Składam wyrazy uznania dla pani pielęgniarki - Elżbiety Moylan, za 19 lat pracy w szkole i za medyczną 

opiekę nad naszymi uczniami.  

Serdecznie dziękuje skarbnikowi, Pani Justynie Matysiak-Bełz za przeorganizowanie księgowości i 

wprowadzenie jej w XXI wiek. 

Jestem niezmiernie wdzięczna Pani Monice Cesarz za wiele lat pracy w szkole i czuwanie nad 

summiennym sprawowaniem dyżurów rodziców, a tym samym utrzymywanie bezpieczeństwa naszych 

uczniów.  

Panu Grzegorzowi Tarasewicz za planowanie bezpieczeństwa naszych uczniów oraz układanie planów 

ewakuacyjnych. 

Antecie dos Santos, Jadzi Zarębskiej oraz Małgosi Drwięga za Waszą pomoc i działalność w grupie 

Powierników. 
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Podsumowanie 

Jak Państwo usłyszeli z mojego sprawozdania, wydarzeń w szkole jest mnóstwo i potrzeba wielu rąk do 

pracy aby zapewnić naszym uczniom nie tylko polską edukację ale ich rozwój kulturowy oraz kształtowanie 

tożsamości. Apeluję o pomoc w kole rodzicielskim i zachęcam wszystkich rodziców do sumiennego 

wypełniania obowiązku dyżurów podczas przerw, które zapewniają bezpieczeństwo wszystkim uczniom.  

Ostatni rok był trudny ale owocny i godnie zakończony. 

Jestem dumna z 60.lat osiągnięć naszej szkoły wypracowanych przez kilka pokoleń. Myślę, że warto 

włączyć się w pracę dla rozwoju szkoły, aby móc się tym pokoleniom odwdzięczyć, a także zrobić coś 

pożytecznego i pozostawić po sobie takie same wspomnienia, jakie mamy po tych, którzy przez ponad pół 

wieku dbali o kształcenie polskości dzieci i młodzieży na emigracji.  

Jeśli mają Państwo uwagi odnośnie działalności naszej szkoły, to obiecuję, że znajdę czas na wysłuchanie 

Państwa sugestii czy propozycji i serdecznie zapraszam do podzielenia się swoimi opiniamii.  

Dziękuję Państwu za uwagę.  

Marta Bniński, Dyrektor Szkoły 

Londyn 23 listopada 2013  

  

http://www.szkola.org/
mailto:info@szkola.org

