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Sprawozdania Dyrektora z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 2014/15 
 
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 2013/2014 przepracowane zostały 33 soboty. 
Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 620, a stan liczebny był zmienny. Wolne miejsca podczas 
roku szkolnego były przydzielane dzieciom z listy oczekujących. 

Skład grona pedagogicznego w ostatnim roku był następujący:  

 1 dyrektor szkoły, 

 2 zastępców dyrektora (mały i duży budynek), 

 38 nauczycieli języka polskiego, 

 4 nauczycieli religii, 

 2 nauczycieli śpiewu, 

 2 nauczycieli geografii, 

 2 nauczycieli historii, 

 1 logopeda, 

 13 asystentów do najmłodszych klas. 

W ubiegłym roku szkolnym ilość klas wynosiła 38. Kolejno:  

 2 klasy przedszkolne, 

 3 klasy polsko-angielskie, 

 16 klas szkoły podstawowej, 

 11 klas gimnazjalnych, 

 6 klas maturalnych AS i A2. 

Tylko 1/3 naszych uczniów jest urodzona w Polsce; 405 w Wielkiej Brytanii, 208 w Polsce, 2 we Francji 

i 1 w USA. 

Odpowiedzialność za klasy do końca roku szkolnego przedstawiała się następująco: 

 Pani Agnieszka Karpuk odpowiedzialna za asystentów, 

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

 Pani Justyna Sierant za klasy 5 i 6, 

 Pani Agnieszka Chmiel za klasy I i II gimnazjalne, 

 Pani Paulina Zaleśny za klasy III i IV gimnazjalne, 

 Pani Magdalena Bahadrian za klasy AS i A2. 
 
W ubiegłym roku szkolnym odbyły się trzy rady pedagogiczne (we wrześniu, lutym i w maju). Nauczycielki 
otrzymały pakiet informacyjny, w którym zawarto najważniejsze informacje dotyczące życia szkoły. 
Zostały także sprawdzone dzienniki, zeszyty uczniów oraz wykonano 18 hospitacji w klasach. 
Odbyły się koleżeńskie wizytacje na lekcjach (nauczycielki uczące te same roczniki obserwowały lekcje 
koleżanek). Rozpoczęły się także lekcje multimedialne.  
W ubiegłym roku zaczął swoją działalność Samorząd Uczniowski. 
W październiku nauczycielki wzięły udział w konferencji nauczycielskiej, która odbyła się w Londynie. 
Ponadto, 22 osoby uczestniczyły w warsztatach Glossa, 5 w warsztatach o dwujęzyczności, 2 w 
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warsztatach o pracy z dzieckiem-migrantem, 1 osoba w specjalistycznym warsztacie logopedycznym, 13 w 
spotkaniu z psychologiem, a Pani Zaleśny poprowadziła wykłady dla nauczycieli w Irlandii.  
Jestem bardzo zadowolona z licznego uczestnictwa kadry w wyżej wymienionych warsztatach i 
szkoleniach rozwoju zawodowego. 
 
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 
kraju. Program ten opracowany jest przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Program klas III i IV 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 są w szkole podręczniki do geografii, które używane są na lekcjach i 
pozostają w szkole. 

W ubiegłym roku w każdej klasie odbyły się wywiadówki. 

Szkolny logopeda zdiagnozowała 58 uczniów oraz przeprowadziła 49 zajęć o charakterze terapeutycznym.  

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

GCSE: 27-A*, 8-A, 1-B  

AS: 32-A, 8-B, 1-D  

A2: 12-A*, 17-A, 8-B, 1-C, 1-D 

II. Wydarzenia szkolne  
Zorganizowaliśmy trzy wycieczki:  

 Do Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego 

 Młodzież odwiedziła bunkier RAF i Pomnik Lotników 

 Do teatru w POSKu na spotkanie ze świadkami historii, którzy przeszli Syberię - „Komitet 70”  
Braliśmy udział w uroczystościach patriotycznych  

 Pod Pomnikiem Lotnika 

 Na cmentarzach, gdzie młodzież klas AS i A2 zapaliła znicze na grobach Polaków   

 W obchodach 74. rocznicy Katyńskiej 

 Wzięliśmy także udział w obchodach 60-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej 
W szkole obchodziliśmy Święta Narodowe:  

 11 listopada 

 3 maja 
Zapewniliśmy przyjemności dla uczniów  

 2 kiermasze ciast i loterię 

 Teatr dla młodszych klas, po którym było spotkanie z Mikołajem 

 Jasełka 

 Opłatek dla starszych klas 

 Spotkanie z siatkarzami 

 Czytanie bajek podczas przerw dla młodszych uczniów 

 Dzień Dziecka 
Zaprosiliśmy ciekawych gości, którzy urozmaicili edukację: 

 Prelekcje historyczne w młodszych klasach, które poprowadził P. Krzysztof de Berg. 

 Występ zespołu ludowego „Majeranki” 

 Spotkanie z uczestniczką Powstania Warszawskiego – P. Kościa 
Uczniowie brali udział w konkursach:  

 Szkolny konkurs recytatorski  

 Świąteczny konkurs młodych talentów w parafii na Ealingu 
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 Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną 

 Wierszowisko 

 Konkurs poświęcony wiedzy o kulturze i języku polskim – klasy I i II gimnazjalne 

 Konkurs “Być Polakiem”  

 Konkurs „V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w 
latach 1914-1989” 

 W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Historycznej 
Zapewniliśmy spotkania religijne podczas: 

 3 Mszy Świętych 

 Rekolekcji 
Były też przyjemności dla rodziców:  

 Zabawa walentynkowa 

 Akademie z okazji Dnia Mamy i Taty 
Nauczyciele i koło rodzicielskie wzięli udział w: 

 Opłatku szkolnym 

 Dniu Nauczyciela 

III. Podziękowania i podsumowanie 
Rozpoczynając ostatnią część mojego sprawozdania, chciałabym przede wszystkim z całego serca 
podziękować Paniom: Pietrzyckiej i Chmiel-Stańko za ogromną pomoc w kierowaniu szkołą, a także za 
wspaniałą współpracę i wsparcie okazywane mi podczas każdej soboty. 

Bardzo serdecznie dziękuję paniom odpowiedzialnym za poszczególne roczniki, za całą pomoc 
dydaktyczno-pedagogiczną, poświęcanie wieczorów na dodatkowe zebrania i wykonywanie wszystkich 
dodatkowych obowiązków i to z zauważalną przyjemnością. 

Nauczycielom jestem ogromnie wdzięczna za dbanie o rozwój i postępy uczniów, za profesjonalny kontakt 
zawodowy, za nowe inicjatywy oraz za to, że stale i z chęcią podejmują się nowych wyzwań. Również za 
entuzjazm, z jakim zgłaszają się do wypełniania nadprogramowych obowiązków. Jest dla mnie zaszczytem 
pracować z tak doskonałym gronem pedagogicznym. 

Szczególnie dziękuję nauczycielkom, które przygotowały naszą młodzież do egzaminów państwowych. Ich 
poświęcenie dało piękne owoce tej ciężkiej pracy. Naszej młodzieży gratuluję wspaniałych ocen.  

Księżom, siostrze zakonnej oraz pani katechetce, których wkładu pracy nie mogę pominąć, pragnę  
podziękować za pracę nad przekazywaniem chrześcijańskich wartości, za przygotowanie i 
przeprowadzenie pięknych, a zarazem cennych rekolekcji szkolnych. 
 

Sprawność funkcjonowania naszej szkoły zależy od pracy wielu osób, które dokładają wszelkich starań aby 
szkoła się rozwijała i osiągała sukcesy.  

Wielkie podziękowania należą się prezesowi i wice-prezesowi, Paniom: Pani Joannie Kalinieckiej-
Williamson oraz Pani Nunie Staniaszek. Bardzo dobrze zoorganizowana działalność Koła Rodzicielskiego, 
pomoc w każdą sobotę i nieustająca gotowość do działania są dla mnie prawdziwym wzorem działaczy 
charytatywnych. Wasze głębokie zaangażowanie i nasza dobra współpraca jest dla mnie niezmiernie 
cenna.  

Jestem bardzo wdzięczna wszystkim Powiernikom Szkoły, którzy dbają o prawidłowe jej funkcjonowanie. 
Dziękuję za czas poświęcany na wieczorne zebrania, za sensowne planowanie przyszłości, Waszą pomoc 
w prowadzeniu szkoły oraz stałe dążenia do ciągłego jej rozwoju. 

Ogromnie doceniam pracę członków Koła Rodzicielskiego podczas wszystkich sobót. Każda najmniejsza 
pomoc składa się na to, że nasza wspólna praca jest łatwiejsza, przyjemniejsza, a nasi uczniowie bardzo 
korzystają z tego co im ofiarujecie. Kontrolowanie dyżurów, imprezy szkolne dla uczniów i rodziców oraz 
dodatkowe atrakcje zapewniane w szkole są Waszymi sukcesami, których Wam gratuluję i bardzo Wam za 
nie dziękuję. To co kreujecie ze swoich pomysłów i swojej energii do pracy, na długo pozostanie w 
uczniowskich wspomnieniach z polskiej szkoły. 

W dużym stopniu także praca zatrudnionych osób, przyczynia się do wyjątkowo sprawnego działania 
naszej placówki: księgowość, administracja, sekretariat, biblioteka, opieka medyczna i kawiarnia mają 
również swój wkład. Wszystkim pracownikom składam moje serdeczne podziękowania. Składam Wam 
wyrazy uznania za Waszą ciężką pracę oraz starania i wysiłek włożony w bardzo dobrą organizację.  
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W naszym gronie są osoby, które nie są w kole rodzicielskim i nie są zatrudnione w szkole ale pomagają w 
trochę inny sposób.  

Pozwolę sobie podziękować Panu Krzysztofowi de Berg za bardzo dobrą współpracę ze szkołą, za 
przekazywanie uczniom wartości patriotycznych,  za rozbudzanie zainteresowania historią, za 
przygotowywanie prelekcji, wycieczek, a także interesujących spotkań dla naszej młodzieży. 

Jestem bardzo wdzięczna Panu Marcinowi Grygiel za systematyczną pracę w prowadzeniu naszej strony 
internetowej, z której jesteśmy dumni.  

Składam ogromne podziękowanie Panu Wojtkowi Rybce za cosobotnią obecność w szkole i wsparcie 
techniczne na każdej szkolnej uroczystości oraz za gotowość niesienia pomocy na każdym kroku. 

Bardzo doceniam pracę wielu osób,  tych które sprawują opiekę nad wejściami do szkoły, współpracują z 
prasą, zapewniają stałą korespondencję z rodzicami, czuwają nad organizacją egzaminów państwowych i 
ogólną pomocą podczas imprez szkolnych i wszystkich sobót. 

Chciałabym podziękować także rodzicom naszych uczniów za: 

 pielęgnowanie mowy ojczystej w domu 

 dobre osiągnięcia dzieci w nauce 

 stałe zainteresowanie ich postępami  

 wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych 

 zachęcanie do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach 

 przyczynianie się do wspaniałych sukcesów uczniów, osiąganych poza szkołą 

 pomoc w odrabianiu pracy domowej 

 dopilonowanie punktualnego przychodzenia na zajęcia 

 udział w wywiadówkach 
W imieniu grona pedagogicznego i swoim serdecznie dziękuję rodzicom za okazane na tym polu 
zainteresowania.  

Dziś pragnę wyjątkowo serdecznie podziękować osobom, które w tym roku odeszły i tym, które dziś 
odchodzą z naszej szkoły. 

Serdecznie dziękuję skarbnikowi, Panu Robertowi Biegała, który przekazuje dziś swoją funkcję nowej 

osobie, za podjęcie się tak ogromnej odpowiedzialności jaką jest czuwanie nad finansami, za ciężką pracę 
w księgowości, za pracę w komisji finansowej, w udoskonalaniu strony internetowej i rozwoju technicznego 
naszej placówki, a także za pomoc w codziennej organizacji życia szkoły. 

Jestem niezmiernie wdzięczna Pani Iwonie Szumniak, która swoją energią i uśmiechem „zarażała” i 
działała w szkole przez kilka lat. Teraz życzymy odpoczynku i satysfakcji ze szczęśliwego macierzyństwa.  

Panu Witkowi Tybulewicz i Pani Beacie Bartosiak za wytrwałą pracę na rzecz szkoły. 

Na koniec pragnę wyjątkowo podziękować Panu Andrzejowi Rumunowi za ponad 10 lat pracy w szkole, za 
doradztwo, za stałą pomoc, za dzielenie się swoim długoletnim doświadczeniem i za utrzymywanie dobrej 
komunikacji ze szkołą St.Benedict’s. Nie sposób wymienić tu wszystkich zasług czy osiągnięć ale długo 
będziemy pamiętać wspaniale zorganizowane 60-lecie naszej szkoły. Składam moje wyrazy uznania za 
wszystkie lata pracy i serce oddane dobru szkoły. 

Jak Państwo usłyszeli z mojego sprawozdania, wydarzeń w szkole jest mnóstwo i jak widać z podziękowań 
potrzeba wielu rąk do pracy aby zapewnić naszym uczniom nie tylko polską edukację ale ich rozwój 
kulturowy oraz kształtowanie tożsamości. Apeluję do rodziców o pomoc w kole rodzicielskim aby – dzięki 
Waszemu zaangażowaniu – szkoła Waszych dzieci przynosiła im jak najwięcej korzyści. 

Ostatni rok był niezykle owocny, bogaty w różne wydarzenia i godnie zakończony.  

Jestem dumna z 64 lat osiągnięć naszej szkoły wypracowanych przez kilka pokoleń.  
Myślę, że warto włączyć się w pracę dla jej rozwoju, 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 60 lat dbali o kształcenie polskości dzieci i młodzieży na emigracji.  
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Jeśli mają Państwo uwagi odnośnie działalności naszej szkoły, to jestem dostępna każdej soboty i mogę 
wysłuchać Państwa sugestii czy propozycji.  

Serdecznie zapraszam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.  

Dziękuję Państwu za uwagę.  

Marta Bniński – Dyrektor Szkoły. 

Londyn 22 listopada 2014 
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