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Sprawozdanie Dyrektora Szkoły z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 
2017/2018. 
 
Sprawozdanie Dyrektora Szkoły składa się z pięciu części i obejmuje: 
I.  Organizacja szkoły  w roku szkolnym 2017/2018 i programu nauczania 
II. Nowy sposób pracy Dyrektora Szkoły  
III. Szkolne wydarzenia edukacyjne   
IV.  Zewnętrzne wydarzenia edukacyjne 
IV. Podziękowania 
V. Podsumowanie  
 
Ad I. Dane za rok szkolny 2017/2018 zawierają: 

Organizacja Szkoły i programu nauczania  
W roku szkolnym 2017/2018 przepracowane zostały 33 soboty. 
Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 620 uczniów.  
 
a) Skład  Grona Pedagogicznego w roku akademickim 2017/18 był następujący: 
• 1 dyrektor szkoły, 
• 2 zastępców dyrektora (mały i duży budynek), 
• 35 wychowawców klas  
• 3 nauczycieli religii, 
• 2 nauczycieli śpiewu, 
• 1 nauczyciel geografii  
• 2 nauczycieli historii, 
• 15 asystentów w najmłodszych klasach. 

 
 

b) Ilość klas w roku szkolnym 2017/2018 obejmowała  łącznie 35 klas, tj.:  
 

• 2 klasy zerówki, 
• 3 klasy polsko-angielskie – do lutego 2018 - ( Od  miesiąca marca kilkoro uczniów 

stanowiących klasę polsko-angielska c  zostało przeniesionych do klas: polsko-
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angielskiej a i b, co odpowiadało  potrzebom językowym dzieci i umożliwiło szkole 
otworzenie nowej klasy 4-tej ). 
 

• 15 klas szkoły podstawowej – ( w tym nowa  klasa 4c  szkoły podstawowej od miesiąca 
marca 2018)  

• 12 klas gimnazjalnych, 
• 4 klasy maturalne  AS i A2 

 

c) Odpowiedzialność  za klasy  w roku szkolnym 2017/2018 : 
• Pani Anna Pietrzycki – klasy 0-4 oraz klasy polsko-angielskie 
• Pani Agnieszka Karpuk – asystenci  
• 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 AS i A2. 

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

następujące: 
GCSE: A* - 30 uczniów – (ogółem zdawało 49 uczniow) 

            A – 13 uczniów  

            B –   2 uczniów  

 C  -  Nie było takiej oceny i poniżej. 

    AS – Nie ma oceny A*. 

            A –    22 uczniów  

            B –     brak  tej oceny wśród naszych uczniów  

            C –      1 uczeń 

            D –      2 uczniów   

 A2:  Wyniki 32 uczniów . 

            A* -         4 uczniów   

            A -         13 uczniów   

            B –           8 uczniów   

            C –           8 uczniów  

            Nie ma oceny D i poniżej.  

e) Program nauczania na rok szkolny 2017/2018 

 

Program nauczania został  przygotowany przez Grono Pedagogiczne w oparciu o wytyczne 
Podstawy Programowej  Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Program nauczania języka polskiego 
dla uczniów uczących się poza granicami kraju.  Program ten został  opracowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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Program  nauczania dla klas III i IV gimnazjalnych oraz Kursu A Level obejmującego klasy 
poziomu AS i A2 oparty jest na wymaganiach Państwowego Centrum Egzaminacyjnego AQA 
przeprowadzającego egzaminy z j. polskiego  na poziomie GCSE i A Level. 
 

Opracowany przez nauczycieli program nauczania dla poszczególnych grup wiekowych został 
zweryfikowany przez dyrektora szkoły. Miało to miejsce dwa razy w trakcie roku szkolnego 
kiedy to sprawdziłam wszystkie dzienniki.  

Zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów, zapisane w zeszytach lub podejmowane w 

czasie lekcji były  przeze mnie sprawdzane podczas sprawdzania zeszytów lub w czasie 

obecności w klasie podczas hospitacji.  

Program nauczania i postępy oraz osiagniecia naszych uczniów zostały przedstawione 
rodzicom na dwóch wywiadówkach. 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 lub 
gimnazjalistę. Natomiast w klasach egzaminacyjnych było to omówienie wyników z 
egzaminów próbnych Mock.  

 
Ad. II Nowy sposób pracy Dyrektora Szkoły – w minionym roku szkolnym 2017/2018 
 

Wykonywanie obowiązków Dyrektora Szkoły rozpoczęłam od uzupełnienia zastanych i 
zaplanowanych wcześniej  ośmiu wakatów nauczycielskich wynikających z  osobistych 
decyzji. Pozyskiwanie nowych nauczycieli oraz  przeprowadzenie procesu 
rekrutacyjnego zakończyłam  pomyślnie  jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.  Efektem 
końcowym podjętej pracy było przedstawienie Zarządowi Szkoły kompletnego składu 
grona pedagogicznego na obecny rok akademicki  – (nauczyciele wykwalifikowani i 
dyplomowani). 
Kolejne ważne  zadanie stanowiła Lista nauczycieli na zastępstwa, która jest  przeze 
mnie uzupełniana adekwatnie do różnych potrzeb szkoły. 
 
Dnia 02.09.17 przygotowałam i przeprowadziłam pierwsza  Rade Pedagogiczną, na 
której przedstawiłam nowy sposób pracy Dyrektora szkoły, obejmujący nową jakość 
zarządzania Gronem Pedagogicznym i procesem nauczania  oraz  ścisłą  i dobrą 
współpracę z Zarządem szkoły. 
 
Dyrektor szkoły - wykwalifikowany  nauczyciel języka obcego - jest w stanie 
zabezpieczyc szkołę prowadząc zastępstwa  na kazdym poziomie nauczania.  Idąc za  
moim przykładem, zastępcy Dyrektora w dużym i małym budynku zobowiązani są do 
przeprowadzania zastępstw w klasach im podlegających za wyjątkiem klas kursu A 
Level, które mieszczą się w chwili obecnej tylko  w kompetencjach Dyrektora. 
Ponadto przedstawiłam i aktywnie wdrażam w szkole  nowy rodzaj hospitacji – 
„hospitacja diagnozująca”,  której główne elementy stanowią: dokonania i osiagniecia 
ucznia oraz  tzw. learning walk. Powyższy model hospitacji przedstawilam podczas 
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prelekcji pt.  „Hospitacja lekcji i jej znaczenie w rozwoju zawodowym nauczyciela” na 
konferencji jesiennej dla dyrektorów polskich  szkól sobotnich, organizowanej przez 
Polską Macierz Szkolną w listopadzie br.  Jako jeden z elementów wdrażanej w szkole 
formy hospitacji powołana została  nowa uroczystość dla uczniów  klas 
egzaminacyjnych. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym miały miejsce uroczystości 
wręczenia dyplomów z wynikami z egzaminów państwowych z j. polskiego dla naszych 
absolwentów i asystentów oraz dla uczniów klas AS. 

 

Wywiązując się z obowiązku  nadzorowania i zarządzania procesem nauczania 
przeprowadziłam w  minionym  roku szkolnym spotkania z nauczycielami -  kadrą 
zarządzająca  w poszczególnych grupach wiekowych -  na których podzieliłam się swoją 
wiedzą i doświadczeniem pracy oraz dokonałam oceny programów nauczania i 
przekazanych do sprawdzenia dzienników.  
Spotkania z kadrą zarządzającą stanowiły bardzo istotny element udoskonalania  
programów nauczania dla różnych grup wiekowych, były miejscem wymiany 
doświadczeń, profesjonalnego dialogu skoncentrowanego na uzyskaniu jak najlepszych 
wyników nauczania na wielu płaszczyznach jego rozwoju.  
 
Ponadto przeprowadziłam dwie kolejne  Rady Pedagogiczne. Jedna w kazdym 

trymestrze roku akademickiego 2017/2018.  Pierwsza Rada Pedagogiczna była ta 

rozpoczynająca nowy rok szkolny, miała charakter organizacyjno   – informacyjny.    

 

Treść i zagadnienia poruszone na drugiej  Radzie Pedagogicznej dotyczyły ucznia i 

koncentrowały się na  jego rozwoju, we wszystkich możliwych aspektach, tj. 

bezpieczeństwa, edukacyjnym – programy nauczania, dzienniki nauczycieli, 

sprawdzone zeszyty uczniow. Przedmiotem rady była tez hospitacja diagnozująca, 

zawracająca uwagę na sukcesy odnoszone przez naszych uczniów. 

 

Trzecia Rada Pedagogiczna była swoistym podsumowaniem  wspólnej pracy całego 

Grona Pedagogicznego.  Jednym z jej elementów były przygotowania do zakończenia 

roku szkolnego, który wielu z naszych uczniów pożegnało z pucharem, nagrodą lub 

wyróżnieniem w ręku. Stanowiła ona tez  moment refleksji nad ogromem pracy 

wykonanej dla dobra naszych uczniów oraz osiągniętymi przez nich wynikami. Było to 

niewątpliwie wzajemne podziękowanie za wspólną prace. Zgodnie z  przyświecającą mi 

myślą określającą moja role w szkole jako  swoista służbę dla całej społeczności 

dziękowałam Gronu Pedagogicznemu i Zarządowi szkoły za okazywaną mi pomoc i 

wsparcie.  
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Uznając bezpieczeństwo uczniów za sprawę priorytetową wskazałam  na konieczność 
posiadania w Gronie Pedagogicznym nauczycieli pełniących wraz ze mną funkcje Child 
Protection Officers. Zarząd szkoły zgłosił uczestnictwo dwóch  nauczycieli i mojej osoby  
w szkoleniu z  tego zakresu.  
Bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów zostało także zabezpieczone przy 
współpracy z Zarządem szkoły dotyczącej sformalizowania sytuacji zastosowania i 
przechowywania EpiPen oraz kart zdrowia uczniów. 
 
Przedstawione powyżej nowe inicjatywy i działania  dyrektora na rzecz szkoły były  
podejmowane przy  aktywnym  wsparciu  rodziców tworzących  Zarząd  i Koło  
Rodziców.  Bardzo dobra i profesjonalna współpraca Dyrektora  szkoły z Zarządem 
szkoły , ukierunkowana na dobro naszych uczniów, przyniosła  zamierzone efekty.  
 
 
Ad. III  Szkolne  wydarzenia edukacyjne. 
 
Efekty dobrej współpracy  pomiędzy Dyrektorem szkoły a Gronem Pedagogicznym i 
Zarządem szkoły znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu szkolnych wydarzeniach 
edukacyjnych pośród których wymienić należy: 

  

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 
tam Polaków. 

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

wyjeżdżają uczniowie klas IV gimnazjum 
• Do POSKu na prelekcje o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, prowadzoną przez p. 

Małgorzatę Kupiszewską – uczniowie klas AS 
• Do Studium Polski Podziemnej na Ealing Common, gdzie zgromadzone są 

archiwalne dokumenty Armii Krajowej – uczniowie klas AS  

              Uroczyste akademie szkolne - upamiętnienie najważniejszych świąt narodowych: 
• Akademia na 11 listopada  - przygotowana przez klasy AS 
• Akademia na  3 maja – przygotowana przez klasy 6-te  

 
 Wydarzenia edukacyjne dla najmłodszych uczniów  

 Bal karnawałowy  

 Dzień Matki 

 Dzień Ojca 

 Dzień Dziecka 

 Dzień Ziemi 
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Szkolny Konkurs Recytatorski, sobota 21.04.18 
 
Szkolny Konkurs Recytatorski był głównym wydarzeniem szkolnym mającym miejsce w  
sobotę 21.04.18. W konkursie wzięło udział 50 uczniow. Laureaci poszczególnych grup 
wiekowych reprezentowali nasza szkolę w Konkursie poezji polskiej dla dzieci i 
młodzieży – „Wierszowisko” jaki odbył się w POSKu 24.06.18. 
 
Inne wydarzenia szkolne: 

 Jasełka – przygotowne przez uczniów klasy 2c  

 Spektakl teatralny „Opowieść wigilijna” 

 Spektakl teatralny „Czerwony kapturek” 
 

Szkolne akademie: 

 Pożegnanie  klas IV gimnazjum 

 Akademia zakończenia roku szkolnego dla uczniów z małego budynku 

 Akademia zakończenia roku szkolnego dla uczniów z dużego budynku. 
 

Spotkania religijne: 

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

 Rekolekcje Wielkopostne 

 Msza Sw w Dniu Święta Patronalnego Księży Marianów  

 Uczestnictwo we Mszy Św pogrzebowej sp. Siostry Teresy 

 Uczestnictwo w corocznej tzw. Civic Mass 
 

Nowe uroczystości szkolne  jakie pojawiły się w kalendarzu wydarzen w minionym 
roku szkolnym po raz pierwszy, to konsekwencja stosowania hospitacji 
diagnozującej: 
 

 Pożegnanie klas A2 

 Uroczystość wręczenia dyplomów z wynikami AS 

 Uroczystość wręczenia dyplomów z wynikami GCSE 
 

 
IV. Zewnętrzne wydarzenia edukacyjne 
 

 BOHATERON – włącz historie 
Udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskiej kampanii historycznej. Celem 
przedsięwzięcia było uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców warszawskich 
oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. 
Uczniowie naszej szkoły wysłali 60 kartek do powstańców. 
Latem otrzymaliśmy taka odpowiedz: 
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„Dopiero teraz dotarła do mnie Wasza bardzo mila kartka. Cieszę się, ze 
mieszkając w Londynie interesujecie się historią Polski i życzę Wam 
najserdeczniej żebyście zawsze pozostały wierne naszej Ojczyźnie i Jej wolności” 
– podpisano: pseud. „Maja” – Eleonora Galica- Zarembala , Kapitan w stanie 
spoczynku. 
 

 Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci i Młodzieży  -  Wierszowisko 2018 
 
Organizatorem Festiwalu Polskiej Poezji była  Polska Macierz Szkolna w Londynie 
przy wsparciu – po raz pierwszy – naszej  Polskiej Sobotniej Szkoly Przedmiotów 
Ojczystych im. T Kościuszki w Londynie, Ealing.  
 
Gotowość wsparcia festiwalu praca wolontariuszy była dla naszej szkoły dobrym 
doświadczeniem organizacyjnym oraz czasem profesjonalnych przygotowań. 
Kiedy podzieliłam się propozycją nawiązania bliższej współpracy z PMS - 
pozytywna reakcja ze strony Grona Pedagogicznego i Zarządu szkoły napawała 
mnie duma, ze dane jest mi pracować z osobami gotowymi ofiarować innym 
bezinteresownie swój czas. Skompletowanie listy wolontariuszy nie trwało 
długo. W ciągu kilku dni lista wolontariuszy wypełniona zostala nazwiskami 30 
osób z Grona Pedagogicznego i Zarządu szkoły, którym wyznaczono różne 
zadania. Byliśmy odpowiedzialni za: zapewnienie opieki medycznej, 
prowadzenie rejestracji uczestników, pomoc za kurtyną, wręczanie nagród i 
medali, dekoracje i projekt dyplomu, opiekę nad jury, służbę porządkową i 
drożdżówki oraz poprowadzenie festiwalu.  Spędziliśmy w teatrze w POSKU calą 
niedziele od godz. 8:00 do 18:00. Postawione przed nami zadanie wykonaliśmy 
na 6! Pochwałom naszej pracy zespołowej nie było końca. Otrzymaliśmy wesołe 
dyplomy z podziękowaniami i zapewnienie ze strony Polskiej Macierzy Szkolnej 
o „wygraniu przetargu” – jak powiedziała P. prezes PMS na prowadzenie 
festiwalu także w przyszłym roku.   
 

 Reaktywowanie szkolnego chóru i występ w Royal Albert Hall 
Reaktywowanie szkolnego chóru odbyło się przy ścisłej współpracy Dyrektora 
szkoły z nauczycielem śpiewu oraz rodzicow uczniów obdarzonych pięknymi 
glosami.  Uczestnictwo naszych uczniow jako najliczniejszej grupy w  próbach 
choru Polskich Szkól Sobotnich zorganizowanego przez PMS  przed występami w 
Royal Albert Hall  i podczas koncertu dla Niepodległej było dla całej społeczności 
naszej szkoły powodem  do dumy. 
 

 Konkurs  plastyczny Polskiej Macierzy Szkolnej „Portret Matki” 
Prace plastyczne  naszych uczniów, zgłoszone do powyższego konkursu  
międzyszkolnego zostały zauważone i nagrodzone przez jury konkursu. Trzech z 
naszych uczniów otrzymało wyróżnienia a jeden nagrodę specjalną „Tygodnika  
Polskiego”.  
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IV. Podziekowania  
 Słowa podziękowania pragnę zaadresować i wyrazić do nas wszystkich, 
budujących społeczność naszej szkoły, a w szczególności do: 

 Uczniów naszej szkoły  

 Rodziców i opiekunów naszych uczniów 

 Grona Pedagogicznego pracującego w roku szkolnym 2017/2018 

 Obecnego Zarządu szkoły na czele z p. prezesem Jarosławem Skręta oraz  p. 
wiceprezesem Pawłem Rutkowskim 

 Pracowników szkoły 

 Wolontariuszy  

 Pana Krzysztofowa de Berg 

 Pana Wojtka Rybki 

 Pani Ani Szewczyk pracującej w bibliotece 

 Ks Pawła Nawalanca – za 8 lat posługi jako nauczyciel religii w klasach 
gimnazjalnych 

 Ks Dariusza Kwiatkowskiego – za 15 lat posługi  w roli kapelana szkoły i 
nauczyciela religii w klasach maturalnych   
Dnia 26.08.18 dane mi było wyrazić wdzięczność za cały trud pracy i  wieloletnia 
posługę w naszej szkole księżom: Pawłowi Nawalancowi i Dariuszowi 
Kwiatkowskiemu podczas uroczystej Mszy Sw.   

 Mojej najbliższej rodzinie  - mojemu mężowi i mojej córce.  
 

     V. Podsumowanie 
 

 Jestem bardzo wdzięczna Zarządowi szkoły za okazywane wsparcie dla Dyrektora 
szkoły  oraz szacunek do zawodu i pracy nauczycieli.  
Dziękuję wszystkim członkom Zarządu reprezentowanym w osobie pana Prezesa za 
prowadzoną dobrą współpracę i profesjonalny dialog.  
Dziękuję wszystkim Państwu za kierowane słowa uznania dla naszej pracy. 
Dziękuję  Państwu tutaj obecnym i wszystkim rodzicom za powierzenie nam swoich 
dzieci, dla których codzienna praca i służba jest dla mnie zaszczytem i źródłem radości. 
 
 
Dziękuję Państwu  za uwagę. 
 
Sylwia Spek 
Dyrektor szkoły  
 
Londyn, 24 listopada 2018. 
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