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Sprawozdanie Dyrektora z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów 

Ojczystych im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 2011/2012  

W roku szkolnym 2011/2012 przepracowane zostały 33 soboty. Przeciętna liczba uczniów w szkole 

wynosiła 655 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 klas, co 

wiąże się  z wymogami bezpieczeństwa.  

W skład grona pedagogicznego na rok 2011/12 wchodzili: 

 1 dyrektor szkoły, 

 1 zastępca dyrektora, 

 37 nauczycieli języka polskiego, 

 5 katechetów, 

 2 nauczycielki do śpiewu i chóru szkolnego, 

 16 asystentów do klas najmłodszych.  

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła była podzielona na: 

 2 klasy przedszkolne, 

 18 klas szkoły podstawowej, 

 11 klas gimnazjalnych, 

 4 klasy maturalne AS i A2, 

 2 klasy polsko-angielskie.  

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

Macierzy Szkolnej oraz programie nauczania języka polskiego dla uczniów uczących się poza 

granicami kraju opracowany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

Program klas III gim.- A2 oparty jest wymaganiach Państwowego Centrum Egzaminacyjnego AQA  

przeprowadzającego egzaminy na poziomie GCSE i A-level. 



Sprawozdanie Dyrekcji 24.11.12 /str 2 

Polish Parents’ Association of Tadeusz Kościuszko Polish School in Ealing Charity No 1116993   www.szkola.org  
P.O. Box 54155, Ealing, London W5 9DP   Tel: 07956 557465 (Sobota 9:00-13:00)   Email: info@szkola.org  
 
 

Program uwzględnia naukę języka polskiego, religii, historii Polski, geografii Polski, śpiewu oraz kultury 

polskiej. Program nauczania jest do wglądu w szkole i wszyscy zainteresowani mogą się z nim 

zapoznać. 

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

podręczniki do historii. 

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

W sobotę 1 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 uczniowie klas AS wraz z kapelanem szkoły księdzem Dariuszem Kwiatkowskim, z 

Panem Krzysztofem de Berg i wychowawcami klas pojechali na Cmentarz Northwood aby pomodlić się 

oraz złożyć kwiaty na grobach polskich lotników. Podczas wyjazdu uczniowie zatrzymali się także przy 

Pomniku Lotników na Northolt gdzie wysłuchali krótkiej historii powstania pomnika, złożyli kwiaty i 

zapalili znicze. Młodzież z klas A2 odwiedziła Cmentarz na South Ealing. 

12 listopada uczniowie  klas II gimnazjalnych wraz ze swoimi nauczycielkami Panią Agnieszką Kloc i 

Panią Anną Jagiełko przygotowali wspaniały spektakl muzyczno-recytatorski poświęcony rocznicy 

wydarzeń 11 listopada. 

W ostatnią sobotę listopada uczniowie z klas od 1 do 4 szkoły podstawowej i klas polsko-angielskich 

pojechali do „Teatru Syrena” w POSK-u na przedstawienie pt. ”O dwóch takich co ukradli Księżyc”. 

Na zakończenie pierwszego trymestru przed Bożym Narodzeniem szkołę odwiedził Święty Mikołaj, a 

jasełka i wspólne kolędowanie zorganizowała klasa 3b z wychowawczynią Panią  Anną Ostrowską. 

W sobotę 22 stycznia pracownicy szkoły, zarząd oraz zaproszeni goście zebrali się na “Opłatku” 

natomiast 4 lutego  w Windsor Hall odbyła się pierwsza w historii naszej szkoły dyskoteka 

karnawałowa. 

W styczniu i lutym odbyły się w naszej szkole dwa konkursy: Konkurs Czytania w klasach od 2 do 4 

szkoły podstawowej i Konkurs wiedzy o Polsce w klasach od 5 do II gimnazjalnej. Obydwa konkursy 

cieszyły się wyjątkową popularnością wśród naszych uczniów. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, a 

zwycięzcy nagrody książkowe. Gratuluję laureatom, a rodzicom dziękuję za wsparcie, pracę w domu i 

zachęcanie dzieci do udziału w szkolnych konkursach. 

W marcu uczniowie od klas 5 do II gimnazjalnych pojechali na przedstawienie miniaturek baletowych 

Svetlany Gaidy z Krakowa pt. "Igraszki". Przedstawienie wszystkim się podobało, tym bardziej, że 

niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z taką formą sztuki teatralnej. 

W przygotowaniu do Świąt Wielkiej Nocy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rekolekcjach, które 
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odpowiednio do grup wiekowych wspaniale przygotowali Ksiądz Dariusz Kwiatkowski MIC, Ksiądz 

Michał Garbecki MIC, Siostra Joanna Maria Szponka oraz katechetka Pani Maria Czopor. Trzy grupy 

wiekowe wysłuchały wartościowych opowiadań, zobaczyły ciekawie przedstawione scenki o różnego 

rodzaju pokusach czyhajacych w naszym codziennym życiu oraz prezentację dyscyplin sportowych, 

które obrazowo ukazywały jak można pięknie przeżyć życie. W imieniu nauczycieli, zarządu i uczniów 

naszej szkoły serdecznie dziękuję za przeprowadzenie rekolekcji. 

Świąteczny Kiermasz Ciast i loteria fantowa była dla uczniów wspaniałą  zabawą, w której było  aż 350 

losów i każdy z nich wygrywał. Dochód z loterii i kiermaszu przyniósł szkole fundusze przeznaczone na 

potrzeby uczniów.  

Obok wspaniałego kiermaszu wielkanocnego i wielkiej loterii, nasza szkoła przeprowadziła akcje 

''ZBIERAMY GROSIK DLA MEDICAL AID FOR POLAND FUND. Puszki na ten cel były porozstawiane 

na stołach oraz w klasach naszej szkoły. Wszyscy byli zainteresowani i chętnie sięgali do portfeli aby 

dołączyć się do tej szlachetnej zbiórki. Nasi uczniowie zebrali £400, które przeznaczone zostały na 

pomoc hospicjom dziecięcym w Polsce. 24 czerwca  zorganizowany został w londyńskim POSK-u 

koncert jubileuszowy, na  którym Pani dr Bożena Laskiewicz, obecna patronka Fundacji, serdecznie 

podziękowała wszystkim za wszelki trud i wręczyła  naszej szkole dyplom za udział w tej akcji.  

W niedzielę 22 kwietnia delegacja z naszej szkoły wzięła udział w obchodach pamięci Zbrodni 

Katyńskiej. Przedstawiciele szkoły wraz z pocztem sztandarowym złożyli kwiaty przy Pomniku 

Katyńskim na Cmentarzu Gunnersbury oddając hołd Polakom zamordowanym w Katyniu oraz ofiarom 

katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie klas 6 uczcili narodowe święto uroczystą 

akademią dla wszystkich klas. Po przedstawieniu klasy szóste zaproponowały dla chętnych konkurs o 

Konstytucji 3 Maja i o wydarzeniach historycznych związanych z jej uchwaleniem. Przyjemnie było 

zobaczyć, że nasi uczniowie chętnie się zgłaszali. Z dużej grupy chętnych wybrano  kilku uczestników, 

którzy bardzo ładnie odpowiadali na pytania. Zwycięzca i laureaci otrzymali nagrody książkowe. 

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

W odpowiedzi na zadawane nam  pytania o organizację i prowadzenie szkoły, przez dyrektorów i 

rodziców istniejacych lub dopiero powstających szkół przygotowaliśmy w maju spotkanie aby podzielić 

się zdobytą wiedzą na temat organizacji i prowadzenia polskiej szkoły na obczyźnie. W programie 

poranka zaprezentowaliśmy formalno- prawne aspekty prowadzenia szkoły, administrację, edukację,  

wymogi bezpieczeństwa i finanse. Było to również wartościowe spotkanie dla nas, mieliśmy okazję 

porozmawiać o problemach i doświadczeniach innych szkół i podzielielić się najlepszymi 

rozwiązaniami. Otrzymaliśmy słowa podziękowania i docenienia wysiłku od Pani Aleksandry 

Podhorodeckiej oraz od wszystkich uczestników konferencji. 
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W niedzielę 13 maja w klubie polskim „Ognisko Polskie” odbył się festiwal polskiej poezji dla dzieci 

pt.“Wierszowisko”- twórczość Juliana Tuwima. Organizatorem imprezy była Polska Macierz Szkolna.  

Naszą szkołę dumnie reprezentowało pięcioro uczniów, w kategorii indywidualnej  oraz  pięcioro  

uczniów w  katrgorii zespołowej. Wszyscy nasi reprezentanci wypadli wspaniale, zostali odznaczeni 

medalami oraz otrzymali nagrody książkowe. 

19 maja odbył się w naszej szkole barwny Dzień Przebierańca, była to wspaniała zabawa dla 

wszystkich; uczniów, nauczycieli, rodziców. Zebrane tego dnia pieniążki zostały przeznaczone na 

potrzeby szkoły. 

W szczególny sposób obchodziliśmy Dzień Dziecka pod hasłem ''Wszystkie Dzieci Nasze Są ''. Pani 

Iwona Łukomska wraz z nauczycielkami, asystentami  i pomocą ze strony zarządu szkoły przygotowała 

naszym uczniom nie tylko słodkości ale również wspaniały dzień gier i zabaw na świeżym powietrzu.   

Nasze najmłodsze pociechy z klas 0-4 wspaniale uczciły Dzień Matki i Dzień Ojca na uroczystej 

akademii, która odbyła się w sobotę 23 czerwca. W tym wielkim przedsięwzięciu jakim był ten występ, 

wzięło udział  16 klas z 267 aktorami. Uczniowie  recytowali piękne wiersze dziękując rodzicom za ich 

troskę, miłość i poświęcenie. Nad koordynacją całego przedstawienia czuwała Pani Iwona Łukomska.   

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

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

konkursu pt.”Być Polakiem” ogłoszonym przez „Wspólnotę Polską”, Europejską Unię Wspólnot 

Polonijnych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundację „Świat na Tak”. Spośród 

ponad 500 prac, które zaprezentowały polskie dzieci z całego świata,  troje uczniów z naszej szkoły 

otrzymało wyróżnienia i nagrody.  

Klasy IV gimnazjalne zakończyły rok szkolny uroczystą akademią 16.06.2012.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 7 lipca 2012r., Podczas Mszy Świętej  odprawionej 

w intencji naszej szkoły  gimnazjaliści klas IV przekazali sztandar szkolny swoim następcom z klas III. 

Na uroczystej akademii zostały rozdane nagrody i wręczone puchary za wybitne osiągnięcia naszych 

uczniów. 

W ubiegłym roku w każdej klasie odbyły się wywiadówki. 

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

Londynie.  

Wyniki egzaminów GCSE, AS i A-level zostały ogłoszone w sierpniu. Tak jak w ubiegłych latach, 

rezultaty były bardzo dobre:  

 44 uczniów zdało egzamin GCSE z języka polskiego z następującymi wynikami: 

33 - A*, 11 – A.  
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 25 uczniów zdało egzamin AS z języka polskiego z następującymi wynikami: 

(na poziomie AS nie ma oceny A*) 

21 - A ( 5 osob zdalo egzamin z wynikiem 100%), 1 - B, 2 – C, 1 – D. 

 33 uczniów zdało egzamin A2 z języka polskiego z następującymi wynikami: 

4 - A*, 17 - A, 7 - B, 4 - C, 1 – D. 

Gratuluję naszej młodzieży wspaniałych ocen, oraz dziękuję nauczycielkom za bardzo dobre 

przygotowanie ich do egzaminu. 

W naszej szkole Pani Agnieszka Karpuk odpowiedzialna jest 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 odpowiedzialna jest za klasy AS i A2. 

Bardzo serdecznie dziękuję Paniom za pomoc dydaktyczno-pedagogiczną i wykonywanie wszystkich 

dodatkowych obowiązków. 

Pozostałym nauczycielom,  księżom, siostrom zakonnym  pragnę  podziękować za ogromne 

poświęcenie, wkład pracy w wychowanie i nauczanie naszych dzieci. 

Dziękuję Pani Marcie Bnińskiej,  zastępcy dyrektora za kontrolę w przyjmowaniu dzieci do szkoły, 

prowadzenie administracji w sekretariacie szkoły oraz ogromną pomoc w ciągu całego roku szkolnego.  

Olbrzymie podziękowania należą się również Panu Krzysztofowi de Berg za przeprowadzenie 

niezwykle interesujących zajęć z historii w klasach A-level i w klasach gimnazjalnych.  

Nasza szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować bez wkładu pracy wielu osób.  

Podziękowania składam skarbnikowi, Pani Justynie Matysiak-Bełz i Paniom z księgowości, które 

czuwają nad szkolnymi finansami. 

Bardzo serdecznie dziękuję naszej Pani bibliotekarce, Pani Izie Pakulskiej, za pracę w szkolnej 

bibliotece, dzięki której wszystkie nasze dzieci mają możliwość wypożyczania polskich książek. 

Serdecznie dziękuję Panu Kazimierzowi Dębczak-Dębskiemu za pomoc w transporcie podręczników z 

Polski do Londynu. 

Dziękuję również Pani pielęgniarce, Pani Elżbiecie Moylan,  za medyczną opiekę nad naszymi 

uczniami. Serdecznie dziękuję Pani Iwonie Kalbarczyk i Panu Romkowi Piosik za pracę w szkolnym 

sekretariacie. 

Dziękuję Panu Wojtkowi Rybka za pracę z nagłośnieniem i obecność na wszystkich uroczystościach 

szkolnych.  
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Jestem niezmiernie wdzięczna Pani Monice Cesarz i Panu Grzegorzowi Tarasewicz za planowanie 

dyżurów i opiekę nad naszymi dziećmi podczas przerw szkolnych oraz Panu Maciejowi Bhenke i Panu 

Jerzemu Stera za pełnienie dyżurów przy bramie wejściowej do szkoły. 

Serdecznie dziękuję Pani Halinie Żelazny  i wszystkim Paniom pomagającym, za prowadzenie szkolnej 

kawiarni.  

Ogromne wyrazy uznania należą się  grupie rodziców zaangażowanych w Zarządzie Koła 

Rodzicielskiego z Prezesem Panem Rafałem Banasiuk, któremu serdecznie dziękuję za organizację 

działalności Koła Rodzicielskiego i naszą współpracę.   

Dziękuję wiceprezesom, Pani Nunie Staniaszek, Pani Joannie Kalinieckiej-Williamson i  Pani  Joli 

Jabłońskiej 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 wszystkim rodzicom za pomoc podczas sobót, a także za cały wkład pracy poza szkołą dzięki, 

której mamy między innymi: uaktualniony regulamin i wszystkie dokumenty szkolne, wspaniałą stronę 

internetową i doskonale przygotowane imprezy integrujące naszą szkolną społeczność. 

W imieniu nauczycieli, ucznów i moim z całego serca  pragnę dziś podziękować  Pani Izie Kowalskiej  

odchodzącej  z grona Powierników i Zarządu Koła Rodzicielskiego.  Pani Iza pomagała w szkole od 

wielu lat, a powiernikiem szkoły była od roku 2006 pełniąc funkcję sekratarza, notując i sprawdzając 

setki sprawozdań. Pracowała  społecznie poświęcając swój czas  dla dobra naszej szkoły. W szkole nie 

było żadnej uroczystości, akademii, konkursów, wyjazdów do teatru, kiermaszy ciast, BBQ szkolnego, 

wywiadówek, rad pedagogicznych poza szkoła, przygotowywań do obchodów  60 lecia szkoły itd lista 

jest długa o wymieniłam tylko kilka, które Pani Iza  pomagała przygotować z ogromnym 

zaangażowaniem. Dziękuję  również  za  ogromne wsparcie w mojej pracy i sobotni uśmiech.   

Na zakończenie chciałabym podkreślić,  że szkoła nie miałaby tak dobrych osiągnięć oraz wysokiej 

frekfencji i udziału 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.  

W imieniu grona pedagogicznego i swoim serdecznie dziękuję wszystkim za poświęcenie i wytrwałą 

pracę dla rozwoju naszej szkoły.   

Zachęcam wszystkich rodziców do sumiennego wypełniania obowiązku dyżurów podczas przerw, które 

zapewniają  bezpieczeństwo naszym dzieciom.  
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Jeśli mają Państwo uwagi odnośnie działalności naszej szkoły, bardzo chętnie oczekuję na wszelkiego 

rodzaju sugestie i rozwiązania. 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 

24 listopada 2012  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 


