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Londyn 13.03.2010 
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 
 
Kończymy wkrótce II semestr nauki w szkole.W większosci klas odbyły się już wywiadówki. Rodzice, 
którzy nie mogli w nich uczestniczyć mogą skontaktować się osobiście z wychowawcą klasy. 
 

Pragniemy złożyć najlepsze życzenia zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Życzymy obfitosci stołu wielkanocnego, kolorowych pisanek i dużo przyjemnego odpoczynku 

rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. 
 

Zakończenie semestru  
Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dwóch grupach: 20 marca, klasy od 1 do 6 podstawowej i klasy 
pol/ang oraz 27 marca, klasy od I gim do A2. W dniu 27-go marca zachęcamy do wspólnego udziału we 
Mszy Świętej, która odprawiona będzie w Ealing Abbey o godzinie 12:00. Będzie też możliwość spowiedzi 
św dla chętnych. 

Kiermasz ciast  
W sobotę 20-go marca odbędzie się wielkanocny kiermasz ciast. Prosimy rodziców o dostarczenie 
wielkanocnych wspaniałości, szczególnie tych domowego wypieku i przyniesienie ich rano w dzień 
kiermaszu. Prosimy również zaopatrzyć swoje dzieci w kilka funtów na zakup smakołyków. Zysk w całości 
przeznaczony będzie na potrzeby naszej szkoły. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do szkolnej 
kawiarni. 

Wstęp do budynku przed godziną 9:00 
Przypominamy rodzicom, że przed godziną 9:00 uczniowie powinni czekać na nauczyciela na boisku 
szkolnym.   Uczniowie i rodzice nie mogą przebywać w budynku przed godziną 9:00. W szkole przed 
zajęciami lekcyjnymi mogą być tylko rodzice, którzy załatwiają sprawy w sekretariacie szkolnym. W 
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zasady te ulegają zmianom. 
Przerwy 
Wszyscy uczniowie od klas “zerowych” do klas A2 – powinni wyjść z budynków szkolnych podczas 
przerw. Prosimy rodziców aby uczniowie byli odpowiednio ubrani do warunków atmosferycznych. W razie 
nieodpowiedniej pogody zarząd szkolny podejmie decyzję o pozostaniu dzieci na sali. 
Opłaty za szkołę 
Przypominamy, że minął już termin ostatniej opłaty za szkołę. Rodziców, którzy nie dopilnowali tego 
obowiązku prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości. 

Herbata i kawa 
Prosimy o spożywanie kawy i herbaty tylko w sali Orchard Hall. Wynoszenie kubków z sali jest 
zabronione. 

Obchody 60-cio lecia szkoły 
w roku szkolnym 2010/2011 będziemy obchodzić 60-cio lecie powstania naszej szkoły. Obecnie 
planowane są różne uroczystości aby uczcić tę ważną rocznicę. Zorganizujemy koncert i wystawę w 
dniach od 17-18 października 2010r oraz “Wielki Bal 60-cio lecia”. Dalsze informacje będą podane bliżej 
terminu. 

Konkurs na odznakę 60-cio lecia 
Ogłosiliśmy wśród uczniów konkurs na zaprojektowanie pamiątkowej odznaki 60-cio lecia. Każdy uczeń 
otrzymał list w sobotę 28-go lutego z szerszymi informacjami. Prace można oddawać w sekretariacie 
szkoły do 1-go maja 2010r. Najlepsze wzory zostaną pokazane na wystawie podczas uroczystych 
obchodów 60-cio lecia szkoły. 
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Konkurs czytania 
W drugiej połowie maja w naszej szkole odbędzie się konkurs czytania z podziałem na grupy wiekowe. 
Uczniowie otrzymają wcześniej materiały do przygotowania. Dla zwycięzców czekają ciekawe nagrody! 

Egzaminy GCSE (klasy IV gim), AS oraz A2 
Daty egzaminów podajemy poniżej: 
GCSE Polish (speaking) – sobota 8-go maja (rano) 
GCSE Polish (listening) – piątek 18-go czerwca (rano) 
GCSE Polish (reading) – piątek 18-go czerwca (rano) 
GCSE Polish (writing) – wtorek 22-go czerwca (po południu)  
GCE Polish (AS) – 19-go maja (po południu) 
GCE Polish (A2) – 10-go czerwca (rano) 
Dalsze informacje będą podane uczniom bliżej terminów egzaminacyjnych. 

Szkolne BBQ  
Poszukujemy odpowiedniego miejsca poza Londynem na nasze szkolne BBQ. Jeżeli znają Państwo 
teren, który moglibyśmy wykorzystać, to bardzo prosimy przekazać informację do sekretariatu szkoły. 

Akcja „Książka do szkolnej biblioteki” 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzbogacili naszą szkolną bibliotekę. 

Telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny 
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, używanie telefonów komórkowych oraz sprzętu MP3, ipod, itp. 
podczas zajęć lekcyjnych jest zabronione. Nauczyciel ma prawo do skonfiskowania wszelkiego sprzętu 
elektronicznego używanego podczas lekcji i przechowania go w sekretariacie szkoły do końca zajęć. 
Szkoła nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt przyniesiony przez uczniów.  
Świadectwa 
W sekretariacie szkoły nadal są do odebrania świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego. 
Zapisy do szkoły 
Nie posiadamy wolnych miejsc w klasach od zerówek do klas czwartych. Dysponujemy miejscami od klas 
piątych do klas III gimnazjalnych. W przypadku rezygnacji z miejsca w młodszych klasach, rodzice dzieci z 
listy oczekujących zostaną powiadomieni telefonicznie. Przyjęcia do klas na wszystkich poziomach 
zostaną zakończone po upływie drugiego semestru w marcu 2010r. 
Zmiany adresu / danych dziecka i rodziców 
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci szkoła musi posiadać aktualne dane dziecka i rodziców. 
Jakiekolwiek zmiany danych oraz dodatkowe informacje medyczne prosimy przekazać pisemnie do 
sekretariatu szkoły lub emailem na adres: info@szkola.org 
Dyżury 
Przypominamy wszystkim rodzicom o wywiązywaniu się z obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu 
roku szkolnego.  

Pomoc przy małym budynku 
Nadal poszukujemy chętnych rodziców do pełnienia dyżurów przy drzwiach w małym budynku (dwa razy 
w miesiącu tylko rano podczas pierwszej godziny). Prosimy o zgłoszenia do Pani Małgorzaty Ziniak pod 
numerem: 07876 175715 

Ważne daty/wydarzenia szkolne   
 

20/03/10  Wielkanocny kiermasz ciast 
27/03/10  Msza Święta, Koniec 2-go semestru  
03/04/10 Ferie Wielkanocne – nie ma zajęć 
10/04/10 Ferie Wielkanocne – nie ma zajęć 
01/05/10 Akademia z okazji 3-go Maja 
29/05/10 Ferie semestralne (half term) 
05/06/10 Ferie semestralne (half term) 

 
Więcej informacji podamy bliżej terminów. 
Dziękujemy za współpracę  
Renata Chudzik - Kierownik Szkoły i Andrzej Rumun - Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego 


