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Sprawozdania Dyrektora z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych 
im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 2015/2016.  
 
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 2015/2016 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), 

 35 nauczycieli języka polskiego, 

 4 nauczycieli religii, 

 2 nauczycieli śpiewu, 

 1 nauczyciel geografii, 

 2 nauczycieli historii, 

 1 logopeda, 

 14 asystentów do najmłodszych klas. 

W ubiegłym roku szkolnym ilość klas wynosiła 35. Kolejno:  

 2 klasy przedszkolne, 

 3 klasy polsko-angielskie, 

 14 klas szkoły podstawowej, 

 12 klas gimnazjalnych, 

 4 klasy maturalne AS i A2. 

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 Marta Białkowska za klasy 5 i 6, 

 Pani Agnieszka Chmiel-Stańko 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 nowy pakiet informacyjny, w którym zawarto najważniejsze informacje dotyczące 
obowiązków i życia szkoły. 
Zostały także sprawdzone dzienniki, zeszyty uczniów oraz wykonano 6 hospitacji w klasach. 
W październiku nauczycielki wzięły udział w konferencji nauczycielskiej, która odbyła się w Londynie. 
Ponadto, 1 osoba uczestniczyła w dwudniowym szkoleniu „Planuj i oceniaj kształtująco”, 37 nauczycieli 
miało przeszkolenie o używaniu tablic interaktywnych, 1 nauczycielka uczestniczyła w szkoleniu Instytutu 
Pamięci Narodowej o „Polskim Podziemiu Niepodległościowym”- prowadzonym przez IPN z Lublina, 40 
nauczycieli uczestniczyło w warsztacie „Safeguarding” oraz 3 nasze nauczycielki wzięły udział w letniej 
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konferencji PMS. Jestem bardzo zadowolona z licznego uczestnictwa kadry w wyżej wymienionych 
warsztatach i szkoleniach rozwoju zawodowego. 
Rodzice także mięli okazję wzięcia udziału w spotkaniu z psychologiem, którego tematem było: „Teoria 
Analizy Transakcyjnej”. 
 
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 tylko na lekcjach 
i pozostają w szkole. 

W ubiegłym roku w każdej klasie odbyły się po dwie wywiadówki. 

Szkolny logopeda zdiagnozowała 21 uczniów i przeprowadziła 62 zajęcia o charakterze terapeutycznym.  

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

GCSE: 23-A*, 21-A 
AS: 34-A, 4-B, 1-D 
A2: 14-A*, 13-A, 4-B, 2-C, 1-E 

II. Wydarzenia szkolne  
Zorganizowaliśmy jedną wycieczkę:  

 Do Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego, 
Braliśmy udział w uroczystościach patriotycznych  

 Pod Pomnikiem Lotnika: 75 rocznica Bitwy o Anglię 

 W obchodach rocznicy Katyńskiej, 

 Na cmentarzach, gdzie młodzież klasy A2 zapaliła znicze na grobach Polaków, 
W szkole obchodziliśmy święta narodowe:  

 11 listopada 

 3 maja 
Zapewniliśmy przyjemności dla uczniów  

 2 kiermasze ciast i loterię 

 Zaprosiliśmy teatr z Polski, który przedstawił spektakl pt."Bałwany chcą odmiany"” dla klas od 
zerówek do klas 4 szkoły podstawowej 

 Przygotowaliśmy Jasełka i wizytę Świętego Mikołaja 

 Dzień Przebierańca 

 Dzień Dziecka 

 Letni festyn 
Zaprosiliśmy ciekawych gości, którzy urozmaicili edukację: 

 Spotkanie z uczestniczką Powstania Warszawskiego – P. Schejbal 

 Spotkanie z P. Maresch – autorką książki o Katyniu 

 Spotkanie ze Stefanem Tompson 

 Wizyta Księcia Jana Żylińskiego - prelekcja o wartościach poznawania języka ojczystego 

 Wizyta Rt Rev John Wilson i Lieutenant Richard Kornicki 
Uczniowie brali udział w konkursach:  

 Konkurs ”Małego Aktora” 

 Konkurs “Polska moja ojczyzna” organizowany przez POSK 

 Konkurs wiedzy o historii naszej polskiej szkoły 

 Konkurs “Polskie Symbole Narodowe” 
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 Świąteczny konkurs młodych talentów w parafii na Ealingu 
Ponadto uczniowie klas piątych w okresie wielkanocnym przygotowali wystawy o: miastach polskich i 
przerabianych lekturach, a klasa I gimnazjum wydała swoją kolorową publikację pt. Przewodnik 
Młodego Patrioty”  

Zapewniliśmy spotkania religijne podczas: 

 Trzech Mszy Świętych 

 Dwóch rekolekcji 

 1050 rocznicy Chrztu Polski 
Były też przyjemności dla rodziców:  

 Letni festyn szkolny 

 Karnawałowa zabawa maskowa 

 Jubileuszowa zabawa z okazji 65-lecia działalności polskiej szkoły 

 2 Kiermasze świąteczne  
Nauczyciele i koło rodzicielskie wzięli udział w: 

 Spotkaniu z Pierwszą Damą RP - Agatą Kronhauser Dudą 

 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 wytrwałą i bardzo efektywną pomoc w kierowaniu 
szkołą.  

Bardzo serdecznie dziękuję paniom odpowiedzialnym za poszczególne roczniki, od których mam pomoc 
dydaktyczno-pedagogiczną. Dziękuję za wieczorne spotkania na zebraniach i wykonywanie wszystkich 
nadprogramowych obowiązków. Wyjątkowo cenię doradztwo i wyżej wymienioną pomoc. 

Wszystkim nauczycielom jestem ogromnie wdzięczna za prawidłowe nauczanie, dbanie o rozwój i postępy 
uczniów, za profesjonalny kontakt zawodowy, oraz za to, że nadal podejmują się nowych, interesujących  
przedsięwzięć jak np. konkursy szkolne o różnorodnej tematyce. Jestem również bardzo zadowolona z 
wspaniałej atmosfery pracy w szkole, pozytywnego dialogu i wzajemnego szacunku w gronie 
pedagogicznym.  

Szczególnie dziękuję nauczycielkom, które przygotowały naszą młodzież do egzaminów państwowych. Ich 
poświęcenie dało wspaniałe rezultaty ich wytrwałej i ciężkiej pracy.  
Naszej młodzieży gratuluję bardzo dobrych ocen.  

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

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

Wyrazy uznania należą się Prezesowi Szkoły Joannie Kalinieckiej-Williamson i wice-prezesom: Nunie 
Staniaszek i Jarosławowi Skręta, którzy z wielkim poświęceniem dbają o sprawy szkoły. Stale starają się 
rozwijać działalność Koła Rodzicielskiego, Powierników i dbają o ogólny postęp w funkcjonowaniu szkoły. 
  
Jestem także bardzo wdzięczna wszystkim Powiernikom Szkoły, którzy starają się o prawidłowe 
funkcjonowanie i stały rozwój szkoły. Dziękuję Wam za czas poświęcany na wieczorne zebrania, za 
planowanie i Waszą pomoc w prowadzeniu szkoły. 

Wyjątkowo doceniam pracę członków Koła Rodzicielskiego podczas wszystkich sobót. Nasi uczniowie 
korzystają z tego co im zapewniacie wkładając wielki wysiłek w organizację wielu przedsięwzięć, czasami 
przy pomocy niewielu osób. Bardzo dziękuję za Wasze poświęcenie, a szczególnie w kontrolowaniu 
dyżurów, utrzymaniu bezpieczeństwa, organizowaniu imprez szkolnych dla uczniów i rodziców oraz 
dodatkowych atrakcji, które rozwijają edukację uczniów. Wierzę że to, co zapewniacie dla uczniów będzie 
przez nich mile wspominane. 

W dużym stopniu także praca zatrudnionych osób, przyczynia się do wyjątkowo sprawnego działania 
naszej placówki: księgowość, administracja, sekretariat, biblioteka, opieka medyczna i kawiarnia mają 
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również swój wkład. Wszystkim pracownikom składam moje serdeczne podziękowania. Dziękuję Wam za 
Waszą ciężką pracę oraz wysiłek włożony w bardzo dobrą organizację naszej placówki.  

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 ciekawych prelekcji w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego, za organizację 
wycieczek, a także interesujących spotkań dla naszej młodzieży. 

Jestem bardzo wdzięczna Panu Marcinowi Grygiel za wyjątkowo systematyczną pracę w prowadzeniu 
naszej strony internetowej, ponieważ jest ona jedną z bogatszych i ładniejszych jakie mają polskie szkoły 
na obczyźnie. Serdecznie dziękuję za ten wysiłek. 

Składam ogromne podziękowanie Panu Wojtkowi Rybce za wielkie zaangażowanie w życie szkoły, 
wsparcie techniczne na każdej szkolnej uroczystości oraz za gotowość niesienia pomocy we wszystkie 
pracujące soboty. 

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

 pomoc w odrabianiu pracy domowej 

 dopilonowanie punktualnego przychodzenia na zajęcia 

 udział w wywiadówkach 
W imieniu całego grona pedagogicznego, a także i swoim serdecznie dziękuję rodzicom za okazywane 
zainteresowanie.  

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

Joasia Kaliniecka-Williamson i Nuna Staniaszek - ich pomoc dla mnie była niezwykłym ulatwieniem mojej 
pracy. Wiedziałam, że zawsze mogę liczyć na obie panie we wszystkich szkolnych przedsięwzięciach. 
Wasza sumienność i wszelkie starania w wyjątkowo dobrej współpracy czyniły moją pracę znacznie 
łatwiejszą i przyjemniejszą. Składam Wam wielkie podziękowanie za wiele lat poświęconych dla Polskiej 
Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki. Obydwie godnie przekazywałyście i 
realizowałyście motto naszej szkoły: PAMIĘTAMY, PIELĘGNUJEMY I PRZEKAZUJEMY, kontynuując 
wspaniałą pracę rozpoczętą przez emigrację 65 lat temu.  
Możecie być bardzo dumne z wkładu w rozwój naszej szkoły. 
Będzie mi Was bardzo brakować! 

Serdecznie dziękuję Skarbnikowi Szkoły pani Magdalenie Nowak za wzorową pracę w szkole, 
profesjonalność oraz za otrzymywaną pomoc, dobre rady i serdeczność. 

Wrazy uznania za ciężką pracę składam odchodzącym dziś paniom z księgowości (Małgorzacie Karnaś i 
Małgorzacie Czapli-która zapowiedziała swoją rezygnację) oraz osobom z grupy Powierników: Gidze 
Karakulko, Joannie Evans, Anicie Zawojskiej i Grzegorzowi Tarasewicz. Bardzo dziękuję Wam za pracę w 
grupie Powierników. 

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, a także prowadzić szkołę ku jej dalszemu rozwojowi.  
Gorąco apeluję do rodziców o pomoc i zaangażowanie się w kole rodzicielskim aby praca była łatwiejsza i 
przyniosła wielkie korzyści uczniom kształcącym się na obczyźnie. 
Myślę, że warto włączyć się w pracę dla rozwoju szkoły i zrobić coś pożytecznego dla naszych 
wychowanków.  
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Pragnę także poinformować, że po 17 latach pracy w szkole, rok szkolny 2016/2017 będzie moim ostatnim 
rokiem pracy.  
Szczególnie wyjątkowo doceniam okazane mi zaufanie i wspaniałe poparcie podczas mojej 4,5 letniej 
pracy na stanowisku zastępcy dyrektora i 4,5 działaności na stanowisku dyrektora szkoły. 
Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim za dotychczasową współpracę, zdobyte doświadczenie, 
możliwości rozwoju zawodowego i wyjątkową pomoc w prowadzeniu naszej polskiej szkoły. 

Z głębi serca dziękuję wszystkim za możliwość pracy w tak wspaniałej atmosferze i z tak wieloma 
wspaniałymi ludźmi oddanymi pracy na rzecz uczniów i szkoły.  

Tak jak szkoła jest i pozostanie bliska memu sercu, tak i Wy na zawsze pozostaniecie w nim i w mojej 
pamięci.  

 

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 19 listopada 2016 
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