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Sprawozdanie Dyrektora Szkoły z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 
2018/2019. 
 
Sprawozdanie Dyrektora Szkoły składa się z pięciu części i obejmuje: 
I.   Organizacja szkoły  w roku szkolnym 2018-19  oraz realizacja programu nauczania. 
II.  Praca Dyrektora Szkoły.  
III. Szkolne wydarzenia edukacyjne.   
IV. Zewnętrzne wydarzenia edukacyjne. 
IV. Podziękowania 
V. Podsumowanie  
 
Ad I. Dane za rok szkolny 2018/2019 zawierają: 

Organizacja Szkoły i programu nauczania  
W roku szkolnym 2018/2019 przepracowane zostały 33 soboty. 
Średnia  liczba uczniów w szkole wynosiła 620 uczniów.  
 
a) Skład  Grona Pedagogicznego w roku akademickim 2018/19 był następujący: 
• 1 dyrektor szkoły 
• 1 zastępca dyrektora  
• 35 wychowawców klas  
• 3 nauczycieli religii 
• 1 nauczyciel śpiewu, 
• 1 nauczyciel geografii  
• 2 nauczycieli historii 
• 16 asystentów w klasach od “0” do 4 i polsko/angielskich . 

 
 

b) Ilość klas w roku szkolnym 2018/2019 obejmowała  łącznie 35 klas, tj.  
 

• 2 klasy zerówki, 
• 2 klasy polsko-angielskie 

 
• 16 klas szkoły podstawowej  
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• 11 klas gimnazjalnych, 
• 4 klasy maturalne kursu A Level 

 

c) Odpowiedzialność  za dane zespoły klas  w roku szkolnym 2018/2019 : 
• Pani Elżbieta Sygut - Skadłubowicz  –  opiekun asystentów  
• Pani Justyna Sierant – klasy 5 i 6 
• Pani Agnieszka Chmiel - Stańko – klasy I i II gim  
• Pani Jolanta Grzybowska – Szczurek  – klasy III i IV gim 
• Pani Magdalena Bahadrian – klasy AL1 i A2. 

 
d) Wyniki z egzaminów państwowych z j. polskiego na poziomach GCSE i A Level były 

następujące: 
 

GCSE: Nowy system oceniania egzaminów GCSE: punktacja: 9- 1 

  
9 – A** -  27 uczniów  

      8 - A* –   15 uczniów  

7 – A –       3 uczniów  
6- B –         0 uczniów 
5 i 4 - C-     2 uczniów 

      U -              1 uczeń 

AS –  Ostatni rok dotychczasowej wersji egzaminu. 

B – 1 uczeń, który został przygotowany w szkole do egzaminów z dwóch poziomów 

kursu A Level.  

Pozostali uczniowie zdali egzamin AS w ubiegłym roku szkolnym. 

    A2:  Ostatni rok dotychczasowej wersji egzaminu. 

A* - 4 uczniów  

A - 17 uczniów 

B –   5 uczniów  

C –   1 uczeń 

        Nie ma oceny D i poniżej.  

e) Program nauczania na rok szkolny 2018/2019 

 

Program nauczania przedstawiony przez  Grono Pedagogiczne  został przygotowany w 
oparciu o wytyczne Podstawy Programowej  Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Program 
nauczania języka polskiego dla uczniów uczących się poza granicami kraju, opracowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Program  nauczania dla klas III i IV gimnazjalnych oraz Kursu A Level obejmującego klasy 
poziomu AL1  i A2 oparty został na wymaganiach Państwowego Centrum Egzaminacyjnego 
AQA przeprowadzającego egzaminy państwowe z j. polskiego  na poziomie GCSE i A Level. W 
ubiegłym roku szkolnym obowiązywały nowe wymogi programowe dla uczniów 
przygotowujących się do egzaminów państwowych z j. polskiego zarówno na poziomie GCSE 
jak i A Level. 
 

Program nauczania i postępy oraz osiągnięcia naszych uczniów zostały przedstawione  
rodzicom  każdej z klas na dwóch spotkaniach z rodzicami jakie odbyły się w trakcie roku 
szkolnego.  

W każdej z klas pierwsze zebranie z rodzicami miało charakter informacyjny. Druga 
wywiadówka była spotkaniem indywidualnym nauczyciela z uczniem i rodzicem, którego cel 
stanowiło określenie poziomu pracy ucznia, wskazanie przez nauczyciela dalszych możliwości 
wzbogacania rozwoju znajomości języka przez dziecko. Natomiast w klasach egzaminacyjnych 
było to omówienie wyników z egzaminów próbnych Mock i wskazanie sposobu 
wyeliminowania ewentualnych błędów w celu uzyskania jak najlepszej oceny z egzaminu.  

 
Ad. II Praca Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2018/2019 
 
Wzorem roku ubiegłego kontynuowałam zarządzanie procesem dydaktycznym w oparciu o 
zasadę hospitacji diagnozujacej, której zastosowanie w minionym roku szkolnym przyniosło 
oczekiwane rezultaty.  

Kontynuując ten rodzaj hospitacji, w którego centrum znajduje się uczeń i jego 

osiagniecia, wypracowałam nowy sposób kontaktu Dyrektora szkoły z uczniami i 

nauczycielami. Odwiedziny klas podczas cotygodniowego obchodu zaowocowały dobrą 

komunikacją z uczniami chętnie dzielącymi się swoimi opiniami w klasach gimnazjalnych i 

maturalnych oraz swoimi sukcesami i pracami w klasach młodszych. Wizyta Dyrektora w 

klasie zapewniła także nauczycielom większy komfort pracy gdyż dała możliwość wskazania 

specyfiki pracy ze swoją klasą w oparciu o osiągnięcia uczniów.  

Weryfikacja opracowanego przez nauczycieli programu nauczania i jego realizacji w 
poszczególnych grupach wiekowych została przeze mnie  przeprowadzona trzykrotnie w 
trakcie roku szkolnego. Miało to miejsce  podczas sprawdzania programów nauczania  na 
początku roku szkolnego oraz  dwukrotnego sprawdzenia wszystkich dzienników w trakcie 
roku szkolnego.  

Zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów, zapisane w zeszytach lub podejmowane w 
czasie lekcji były  przeze mnie weryfikowane podczas pobytu w klasie w czasie hospitacji lub 
przy okazji sprawdzania zeszytów.  
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Wywiązując się z obowiązku  organizowania, nadzorowania i zarządzania procesem 
nauczania przeprowadziłam w  minionym  roku szkolnym trzy Rady Pedagogiczne dla 
całego Grona Pedagogicznego –(jedna w kazdym trymestrze roku szkolnego)  oraz trzy 
spotkania z nauczycielami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy wiekowe, także 
jedno w  danym trymestrze pracy.  
Analogicznie do roku ubiegłego, pierwsza Rada Pedagogiczna miała charakter 
organizacyjno – informacyjno – przygotowawczy przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
Rada Pedagogiczna w drugim trymestrze pracy dotyczyła zagadnień  wychowawczo – 
dydaktycznych, metodyki nauczania oraz wskazania różnych sposobów współpracy  
nauczycieli w  swoich zespołach. Przedmiotem trzeciej  Rady Pedagogicznej były  
sprawy praktyczne dotyczące zakończenia roku szkolnego, takie jak  chociażby  wspólna 
akademia zakończenia roku szkolnego dla wszystkich klas, wypisywanie świadectw, 
nagród i wyróżnień oraz propozycje nowych nagród od Dyrektora szkoły, jak na 
przykład: nagroda za 100% frekwencję.  
Natomiast spotkania z nauczycielami odpowiedzialnymi za poszczególne zespoły klas, 
stanowiące bardzo istotny element udoskonalania  programów nauczania, były  nie 
tylko miejscem wymiany doświadczeń, profesjonalnego dialogu skoncentrowanego na 
uzyskaniu jak najlepszych wyników nauczania  ale także wskazywały  na konieczność 
poszerzenia pracy zespołowej na poziomie klas z danego rocznika.  
 
Efekty dobrego zarządzania procesem dydaktycznym i jego organizacji  oraz dobra 
współpraca pomiędzy Dyrektorem, Gronem Pedagogicznym i rodzicami z Zarządu 
szkoły zostały  bardzo dobrze ocenione  przez zewnętrznych obserwatorów z AQA oraz 
nauczycieli z Departamentu Języków Obcych szkoły St. Benedict, których obecność była 
konieczna podczas egzaminów ustnych GCSE.     
 
Dobre i efektywne zarządzanie Gronem Pedagogicznym obejmuje także proces 
rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli, co z perspektywy Dyrektora szkoły, 
przekłada się na jakość nauczania na wysokim poziomie. Dlatego też nauczyciele  klas 
egzaminacyjnych wraz ze mną brali udział w szkoleniach dotyczących nowych 
egzaminów państwowych z j. polskiego zarówno na poziomie GCSE jak i A Level. 
Ponadto grupa 15 nauczycieli włączywszy  dyrektora  szkoły uczestniczyła w konferencji 
letniej w Canterbury, organizowanej przez Polską Macierz Szkolną. Konferencja ta,  
dzięki proponowanym szkoleniom wzbogaca warsztat pracy nauczycieli, poszerza 
kwalifikacje zawodowe oraz stanowi swoiste forum wymiany  profesjonalnych 
doświadczeń w gronie nauczycieli  pracujących w polskich szkołach sobotnich.  
 

 
Wszelkie przedstawione powyżej nowe inicjatywy i działania  Dyrektora  szkoły były   
możliwe do zrealizowania dzięki  bardzo dobrej współpracy z Gronem Pedagogicznym 
oraz rodzicami  z Zarządu szkoły.  
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Ad. III  Szkolne  wydarzenia edukacyjne. 
 
Rezultaty dobrej współpracy  pomiędzy Dyrektorem Szkoly a Gronem Pedagogicznym 
i Zarządem Szkoly znalazły  swoje  widoczne odzwierciedlenie w wielu wydarzeniach 
edukacyjnych, które w roku szkolnym 2018-19  w znacznej większości ukierunkowane 
były na wskazanie i uroczyste świętowanie  100 rocznicy  Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Pośród licznych wydarzeń szkolnych wymienić należy: 

  

Wydarzenia Patriotyczne  – udział delegacji szkoły wraz z pocztem sztandarowym 
oraz uczniów z klas kursu A Level. 

 Pod Pomnikiem Lotnika:  rocznica Bitwy o Anglię 

 W obchodach rocznicy Katyńskiej 

 Na cmentarzach, gdzie młodzież z klas A2 zapaliła znicze na grobach poległych 
bohaterów. 

              Wycieczki historyczne : 
• Do Instytutu Polskiego i Muzeum im. generała Sikorskiego,  na którą co roku 

wyjeżdżają uczniowie klas IV gimnazjum 
• Do Bunkra na Uxbridge – skąd polscy piloci wylatywali do walki w Bitwie o Anglię – 

uczniowie klas A2 
 

Wykłady historyczne: 

 Wyklad pracownika Studium Polski Podziemnej dotyczący walki żołnierzy AK na 
frontach II wojny światowej – skierowany do uczniów z klas kursu A Level, 
wygłoszony dnia 02.02.19 

 Wyklad Pana Prof. Jana Żaryna  na temat holokaustu, który wygłoszony został 
podczas wizyty w naszej szkole dnia 15.06.19. Wyklad skierowany  był do 
uczniów klas III i IV gimnazjum oraz kursu A Level. 
 

Uroczyste akademie szkolne - upamiętnienie najważniejszych świąt narodowych: 
 
• Akademia  z okazji 100 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości – przygotowana 

przez klasy I gimnazjum 
• Akademia na  Święto Konstytucji 3 Maja – przygotowana przez klasy II gimnazjum  

 
 Wydarzenia edukacyjne dla najmłodszych uczniów  

 Bal karnawałowy  

 Dzień Matki 

 Dzień Ojca 

 Dzień Dziecka 
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Szkolny Konkurs Recytatorski 
 
Szkolny Konkurs Recytatorski był głównym wydarzeniem szkolnym mającym miejsce w  
sobotę 27.04.19. W konkursie wzięło udział 36 uczniów. Laureaci poszczególnych grup 
wiekowych reprezentowali nasza szkołę w Konkursie poezji polskiej dla dzieci i 
młodzieży – „Wierszowisko” który odbył się w POSKu 09.06.19. 
 
Inne wydarzenia szkolne: 
 

 Jasełka – przygotowane przez uczniow klasy 3b, w których bardzo aktywnie 
uczestniczyli nie tylko uczniowie klasy 3-ciej lecz także, po raz pierwszy,  nasi 
asystenci oraz chór szkolny. Jasełka były tak wspaniałym  i wyjątkowym 
wydarzeniem, iż doczekały się także recenzji w prasie polonijnej.    

 Spektakl muzyczny  „W oddaleniu” 

 Spektakl teatralny „Baśń o złotej kaczce” 
 

Szkolne akademie: 

 Pożegnanie  klas IV gimnazjum 

 Akademia zakończenia roku szkolnego dla wszystkich uczniów 
 

 
Spotkania religijne: 

 Trzy Uroczyste Msze Święte w Ealing Abbey – (rozpoczęcie roku szkolnego, 
poprzedzająca Święta Wielkiej Nocy oraz na zakończenie roku szkolnego)  

 Rekolekcje Wielkopostne 

 Msza Św. w Dniu Święta Patronalnego Księży Marianów  

 Uczestnictwo w corocznej tzw. Civic Mass 
 

Jako konsekwencja wprowadzonej przez Dyrektora Szkoly hospitacji diagnozujacej,  
w kalendarzu wydarzeń edukacyjnych widnieją następujące uroczystości:  

 Jedna wspólna dla wszystkich uczniów, uroczysta akademia zakończenia roku 
szkolnego.   

  Pożegnanie klas A2 

 Uroczystość wręczenia dyplomów z wynikami egzaminów A Level 

 Uroczystość wręczenia dyplomów z wynikami egzaminów GCSE 
 

 
IV. Zewnętrzne wydarzenia edukacyjne 
 

 Akcja „Rekord dla Niepodległej” z okazji 100 rocznicy Święta Odzyskania 
Niepodległości  
Udział uczniów naszej szkoły  w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez 
Ministra Edukacji Narodowej dla szkól w Polsce i poza jej granicami był 
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wspaniałym, wzniosłym wydarzeniem pokazującym nasza miłość do ojczyzny. W 
ramach akcji, uczniowie z wszystkich klas odśpiewali  wspólnie 4-zwrotkowy 
hymn narodowy dla Niepodległej! 
 
 
 

 Koncert w Royal Albert Hall dla Niepodległej. 
  

 Uczniowie naszej szkoły stanowili najliczniejszą grupę występującą podczas 
galowego koncertu dla Niepodległej w ramach występu chóru Polskiej Macierzy 
Szkolnej utworzonego z Polskich szkól sobotnich. Występ w tym wyjątkowym 
koncercie naszych uczniów jest dla społeczności naszej szkoły powodem do 
dumy i radości.  
 

 Parada Hallera, upamiętniająca 100. Rocznice Odzyskania Niepodległości. 
Nie mogło także zabraknąć społeczności naszej szkoły na paradzie odbywającej 
się w dzielnicy Ealing, której celem było upamiętnienie obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Regularną reprezentację  naszej Szkoły 
stanowili najstarsi uczniowie, tj. młodzież z klas AL1 A, AL1 B , A2A i A2B, jak 
również przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Zarządu i Koła Rodzicielskiego. 
Poprzez udział w paradzie, uczniowie z klas maturalnych mogli zamanifestować 
swoją miłość do ojczyzny, co niektórzy z nich podkreślili także galowym strojem. 
Nam dorosłym tworzącym wspólnotę naszej szkoły pozostała w sercach radość 
z dobrze przekazanych lekcji patriotyzmu następnym pokoleniom.  
 

 Pierwszy Polonijny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Londyn 2019.  

 
Uczniowie naszej szkoły dysponujący pięknymi głosami wzięli udział w 
powyższym wydarzeniu przechodząc aż do przesłuchań finałowych. Jedna z 
naszych uczennic zajęła II miejsce w kategorii występów indywidualnych w 
grupie wiekowej 13-18 lat.  
 

 Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci i Młodzieży  -  Wierszowisko 2019 
 
Idąc za doświadczeniem z ubiegłego roku szkolnego, nasza szkola wsparła 
organizacje Festiwalu Wierszowisko przygotowywanego co roku przez Polska 
Macierz Szkolna, poprzez prace wolontariuszy  -  naszych nauczycieli   i rodzicow 
z Zarzadu szkoły.  Już drugi rok z kolei zapewniliśmy profesjonalny i sprawny 
przebieg całego festiwalu. Organizatorzy i uczestnicy w podziękowaniach 
napisali miedzy innymi: „Składam serdeczne podziękowanie za wspaniałe 
przygotowanie tegorocznego Wierszowiska. Rewelacyjnie zorganizowane, 
cudowna armia wolontariuszy, aż miło było u Was gościć”. Pracownicy Polskiej 
Macierzy Szkolnej napisali, iż „Przesyłają  te podziękowania szkole, bez której 
zeszłoroczne i tegoroczne Wierszowisko nie byłoby takie, jakie było!” 
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 Konkurs  plastyczny Polskiej Macierzy Szkolnej „Portret Rodziny” 
 

Z 49 prac plastycznych naszych uczniów zgłoszonych  do powyższego konkursu  
międzyszkolnego,   do finału zakwalifikowano 10 prac. Nasi uczniowie otrzymali 
następujące nagrody: II miejsce w kategorii wiekowej 5-6 lat, II miejsce w 
kategorii nagrody publiczności oraz III miejsce w kategorii wiekowej 13 lat.  
 

IV. Podziękowania 
 
 
Dziękuję wszystkim wspaniałym uczniom naszej szkoły!  
 
 
Szczególnie dziękuję wszystkim rodzicom i opiekunom uczniów naszej szkoły, dzięki 
którym mogę co sobotę spotykać się z tak dobrymi uczniami. Państwa decyzja  o 
wychowaniu swoich dzieci w wierności polskiej tradycji, historii i przekazaniu języka 
polskiego sprawia, że z ogromna radością przychodzę co sobotę do szkoły by im tutaj 
służyć.  

  
 

Dziękuję wszystkim rodzicom z  Zarządu Szkoły oraz Koła Rodzicow   reprezentowanym 
w osobie pana Prezesa Jarosława Skręty i pana Wiceprezesa Pawła Rutkowskiego,  za 
okazywane wsparcie dla Dyrektora szkoły,  za uznanie dla pracy  naszych nauczycieli 
oraz dobra współpracę i profesjonalny dialog.  
 
 
Dziękuję wspaniałemu Gronu Pedagogicznemu pracującemu  ze mną w roku szkolnym 
2018-19, zawsze gotowemu do podejmowania nowych wyzwań, pełnemu poświęcenia 
i troski  o  każdego ucznia.  
 
Dziękuję Panu Krzysztofowi de Berg za wszystko co robi dla naszych uczniów  w zakresie 
różnych inicjatyw obejmujących naukę historii. 
 
Dziękuję Panu Wojtkowi Rybce upamiętniającemu szkolne uroczystości na 
fotografiach.   
 
Dziękuję ks. Jakubowi Biernackiemu,  za nauczanie religii w klasach najstarszych oraz 
wszelka posługę w minionym roku szkolnym. Załączam tez życzenia wszelkiego dobra 
podczas pracy misyjnej na Filipinach.  
 
Dziękuję wszystkim wolontariuszom i pracownikom szkoły. 
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Dziękuję moim najbliższym.  
   

 
     V. Podsumowanie 
 

 Drodzy Państwo, doświadczenie minionego roku szkolnego przeżywanego w 100 
rocznice  Święta Odzyskania Niepodległości pozwoliło nam zobaczyć jak wyjątkowym 
miejscem jest nasza szkoła.   
 
To właśnie tutaj, w murach  Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T. 
Kościuszki „Pamiętamy, Pielęgnujemy i Przekazujemy” wszystko to co Polskę stanowi.  
 
To właśnie tutaj, odśpiewany hymn państwowy przez całą szkolną społeczność pozwala 
nam zrozumieć, że „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…” 

 
 
Dziękuję Państwu  za uwagę. 
 
Sylwia Spek 
Dyrektor szkoły  
 
Londyn, 23 listopada 2019. 
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