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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Kończymy pierwszy okres nauki w naszej szkole. Uczniowie poza nauką mieli możliwość wzięcia udziału w
zaplanowanych dodatkowych zajęciach. Dzieci z młodszych klas pojechały do teatru na przedstawienie pt. “Król
Maciuś Pierwszy”, które bardzo się podobało. Młodzież z klas czwartych gimnazjalnych zwiedziła Instytut i Muzeum
Generała Sikorskiego, a klasy AS i A2 złożyły kwiaty na grobach zmarłych na lokalnych cmentarzach.
W sobotę 12-go grudnia serdecznie zapraszamy rodziców do Orchard Hall o godzinie 12:00 na wspólne kolędowanie i
Jasełka w wykonaniu klas czwartych.
Życzymy wszystkim aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem pokoju w cieple grona
rodzinnego, a Nowy Rok żeby przyniósł szczęście, pomyślność i realizację osobistych zamierzeń.

Konkurs
Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w konkursie pt”… i ja też chcę Ci opowiedzieć o Polsce.” Wszystkie klasy
otrzymały ulotkę, z której można dowiedzieć się więcej szczegółów. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas. Prace
przyjmowane będą do 9/1/2010.

Zgłoszenia do egzaminów GCSE (klasy IV gim), AS oraz A2
Forma zgłoszeń do egzaminów państwowych GCSE, AS i A2, była rozdana w klasach na początku listopada.
Wypełnioną formę razem z opłatą za egzamin należy zwrócić do szkoły do dnia 12-go grudnia. Przypominamy, że nie
przyjmujemy zgłoszeń ani opłat poza tym terminem. Uczniowie przystępujący do egzaminów, których rodzice nie
uregulowali wymaganych opłat do 30/1/2010, nie będą zgłoszeni przez naszą szkołę do egzaminów państwowych. W
przypadku opóźnienia, uczeń będzie zobowiązany do znalezienia innej placówki, w której będzie mógł przystąpić do
egzaminów.

Opłaty
Przez pierwsze cztery soboty następnego semestru (do 31/1/10) trzeba uregulować ostatnią należną opłatę za szkołę.

Walne Zebranie wszystkich rodziców – 21-go listopada 2009
21-go listopada odbyło się Walne Zebranie wszystkich rodziców. Przykro nam, że tak mała liczba osób skorzystała z
okazji, żeby się więcej dowiedzieć o działalności szkoły. Nowi powiernicy (Trustees) zostali wybrani. Z listą
powierników i wspierających członków zarządu można zapoznać się na stronie internetowej naszej szkoły
www.szkola.org

Ankieta
Wszystkim serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie naszej ankiety. Na ponad 400 rodzin, które
otrzymały ankietę, swoją opinię wyraziło około 90, a tylko dwie osoby zgłosiły chęć pomocy w pracy zarządu.
Dostaliśmy bardzo pozytywne komentarze i wiemy, że rodzice są zadowoleni z działalności szkoły, a dzieci lubią
przychodzić i uczyć się w niej. Dowiedzieliśmy się również, że szkolne imprezy cieszą się dużą popularnością i że
rodzice popierają taką formę zbierania dodatkowych funduszy na szkołę. Postaramy się uwzględnić i efektywnie
zadziałać na kilka mniej pozytwynych uwag jakimi były:

• dyscyplina na zajęciach lekcyjnych

• słaba organizacja przy budynku młodszych klas

Akcja „Książka do szkolnej biblioteki”
Wkrótce będziemy zbierać polskie książki, którymi chcemy wzbogacić naszą szkolną bibliotekę. Bardzo prosimy o
przejrzenie domowych księgozbiorów podczas przerwy świątecznej i dostarczenie książek, które są w dobrym stanie
do biblioteki szkolnej. O terminie tej akcji powiadomimy w najbliższym czasie.

Telefony komorkowe i sprzet elektroniczny
Zgodnie z regulaminem, przypominamy ze uzywanie telefonow komorkowych oraz sprzetu MP3, ipod itd podczas
zajec jest zabronione. Uzywanie wszelkiego sprzetu elekronicznego podczas lekcji spowoduje skonfiskowanie przez
nauczyciela przechowanie sprzetu w sekretariacie szkoly do konca zajec.

Sklepik szkolny
W związku ze zmianą dostawcy wypieków oraz wzrostem cen artykułów żywnościowych, ceny produktów w naszym
sklepiku wzrosną od początku stycznia 2010r. Cena słodkich bułeczek wynosić będzie £1.10, a kawy i herbaty – 60p.
Dodatkowo zgodnie z Państwa sugestiami, będziemy sprzedawać niegazowaną wodę i soczki dla dzieci.
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Regulamin
Przypominamy rodzicom uczniów klas gimnazjalnych, że młodzież ma również obowiązek zapoznania się z
regulaminem i zwrócenia podpisanego potwierdzenia do wychowawcy klasy do soboty 12.12.09.

Świadectwa
W sekretariacie szkoły nadal są do odebrania świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego.

Dyplomy egzaminów z zeszłego roku szkolnego (lato 2009)
Dyplomy egzaminów GCSE, AS i A Level będą rozdane uczniom w sobotę 12-go grudnia w szkole. Uczniowie, którzy
nie mogą być w szkole dnia 12.12.09 mogą odebrać dyplomy w sekretariacie szkoły w styczniu 2010r w soboty rano.

Książki / nowe podręczniki
Przypominamy że wszystkie książki i podręczniki są własnością szkoły. Należy je szanować i nie pisać w nich.
Podręczniki i książki z biblioteki muszą być oddane do szkoły przed zakończeniem roku szkolnego.

Dzienniczek ucznia
Dzienniczek tworzy sposób regularnej komunikacji między nauczycielem a rodzicami. Prosimy rodziców o
sprawdzanie i podpisywanie dzienniczka co tydzień. Można w nim wpisywać usprawiedliwienia, uwagi do nauczyciela
np. na temat pracy domowej itp. Jeżeli uczeń zgubi dzienniczek, trzeba będzie zakupić nowy w sekretariacie szkoły.
Koszt £2.00.

Zapisy do szkoły
Zapisy na rok akademicki 2009/2010 zostały zakończone. Na dzień dzisiejszy stan szkoły wynosi 585 uczniów. 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. Zachęcamy rodziców do zapisania się w sobote 12/12/09 na dyzury w nastepnym roku, żeby ominąć
kolejki w styczniu!

Piłki na podwórku
Przypominamy, że na podwórku można grać w piłkę tylko w wyznaczonym miejscu używając miękkie piłki szkolne.
Twarde piłki przyniesione przez uczniów będą odbierane przez osoby dyżurujące.

Rzeczy znalezione
W szkole co roku zbiera się duża ilość rzeczy znalezionych. Prosimy rodziców dzieci w klasach podstawowych o
podpisanie kurtek oraz pudełek/torebek śniadaniowych nazwiskiem dziecka. Dziecko powinno również wpisać swoje
imię do każdego zeszytu oraz do swojego dzienniczka. Rzeczy znalezione można odebrać w sekretariacie szkoły.

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

12/12/09 Jasełka, kiermasz ciast, koniec 1-go semestru

09/01/10 Rozpoczęcie 2-go semestru

30/01/10 Ostatni termin drugiej opłaty za szkołę
13/02/10 Ferie zimowe

20/02/10 Ferie zimowe
20/03/10 Wielkanocny kiermasz ciast

27/03/10 Msza Święta, Koniec 2-go semestru

Więcej informacji podamy bliżej terminów.

Dziękujemy za współpracę

Renata Chudzik - Kierownik Szkoły i Andrzej Rumun - Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego


