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Sprawozdanie Dyrektora Szkoły z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny  
2019-2020. 
 
Sprawozdanie Dyrektora Szkoły składa się z dziewięciu części i obejmuje: 
I.   Organizacja szkoły w roku szkolnym 2019-2020. 
II.  Wyniki z egzaminów państwowych z j. polskiego – GCSE i A Level (GCE). 
III.  Realizacja Programu nauczania w roku szkolnym 2019-2020. 
IV. Praca Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2019-2020 - nowe zadania i wyzwania. 
V.  Sesja egzaminacyjna – lato 2020.   
VI. Szkolne wydarzenia edukacyjne. 
VII.  Zewnętrzne wydarzenia edukacyjne. 
VIII. Podziękowania 
IX. Podsumowanie  
 
Ad I. Organizacja szkoły w roku szkolnym 2019-2020.   

W roku szkolnym 2019-2020 przepracowane zostały 33 soboty. 
Średnia  liczba uczniów w szkole wynosiła 600 uczniów.  
 

Skład  Grona Pedagogicznego w roku akademickim 2019-2020 był następujący: 
• 1 Dyrektor szkoły 
• 1 Zastępca Dyrektora  
• 34 Wychowawców klas  
• 3 Nauczycieli religii 
• 1 Nauczyciel śpiewu, 
• 1 Nauczyciel geografii  
• 2 Nauczycieli historii 
• 15 Asystentów w klasach od “0” do 4 i polsko/angielskich . 

 
 

Ilość klas w roku szkolnym 2019-2020 obejmowała  łącznie 34 klasy, tj.  
 

• 2 klasy zerówki, 
• 2 klasy polsko-angielskie 
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• 11 klas szkoły podstawowej – (klasy 1-4) 
• 15 klas gimnazjalnych, 
• 4 klasy maturalne kursu A Level 

 

Odpowiedzialność  za dane zespoły klas  w roku szkolnym 2019-2020 : 
 

Pani Elżbieta Sygut - Skadłubowicz  –  opiekun asystentów  
Pani Justyna Pawlik-Szulc – klasy 1 i 2 
Pani Iwona Lukomska – klasy 3 i 4 
Pani Justyna Sierant – klasy 5 i 6 
Pani Agnieszka Chmiel - Stańko – klasy I i II gim, Zastępca Dyrektora  
Pani Jolanta Grzybowska – Szczurek  – klasy III i IV gim 
Pani Magdalena Bahadrian – klasy AL1 i A2. 
 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniow z zakresu Child Protection: 
Dyrektor szkoły – nadzór i prowadzenie – cała szkoła. 
P. J. Grzybowska –Szczurek – szkoła średnia 
P. I. Łukomska – szkoła podstawowa 
 

Ad II. Wyniki z egzaminów państwowych z j. polskiego na poziomach GCSE i A Level 
były następujące: 

 

GCSE: punktacja: 9- 1 

 9 – A** -  23 uczniów  

      8 - A* –   11 uczniów  

7 – A –       2 uczniów  
Brak oceny  6 (B) i ponizej. 
 

A Level – Nowy egzamin  

A* - 8 uczniów  

A - 13 uczniów 

B –   7 uczniów  

C –   1 uczeń 

D –   1 uczeń  

        Brak oceny E i poniżej.  

 

Ad III. Realizacja programu nauczania w roku szkolnym 2019-2020. 
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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. 
 
Program  nauczania dla klas III i IV gimnazjalnych oraz Kursu A Level obejmującego klasy 
poziomu AL1  i AL2 oparty został na wymaganiach Państwowego Centrum Egzaminacyjnego 
AQA przeprowadzającego egzaminy państwowe z j. polskiego  na poziomie GCSE i A Level.  
Uczniowie klas GCSE i kursu A Level przygotowywali sie do egzaminów państwowych z j. 
polskiego w oparciu o obowiązujace nowe wymogi programowe, które pierwotnie były 
wprowadzone w roku akademickim 2018-2019.  
 

We wszystkich klasach  i na kazdym poziomie nauczania, na pierwszej wywiadówce,  rodzice 
naszych uczniów zaznajomieni zostali z programem  nauczania oraz dodatkowo z 
wymaganiami Państwowego Centrum Egzaminacyjnego w klasach egzaminacyjnych.  

Na drugim zebraniu rodzicom  przedstawione zostały indywidualne postępy, osiągnięcia oraz 
potrzeby jezykowe uczniów z klas szkoły podstawowej oraz dodatkowo omówione   zostały 
wyniki z egzaminów próbnych Mock i wskazanie sposobu wyeliminowania ewentualnych 
błędów w celu uzyskania jak najlepszej oceny z egzaminu.  

 
Ad. IV Praca Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2019-2020 – wykonane zadania  oraz nowe 
wyzwania. 
 
Praca Dyrektora Szkoły w roku akademickim  2019-2020 niosła za sobą o wiele więcej wyzwań 
i nieplanowanych zadań jakim musiałam sprostać w obliczu zaistniałych nowych 
nieoczekiwanych  okoliczności.  

Nowe zadania i wyzwania jakie podjął Dyrektor Szkoły obejmowały: 

• przeniesienie  wszystkich klas do jednego budynku 

• stan pandemii spowodowany koronawirusem 

• prowadzenie nauczania w formie zdalnej 

• przeprowadzenie  procesu wystawienia ocen z egzaminów państwowych –(brak 
sesji egzaminacyjnej lato 2020) 

 

Funkcjonowanie szkoły oraz prowadzenie procesu nauczania według utrwalonych metod 
dydaktycznych  oraz w dotychczasowych warunkach trwało tylko przez pierwsze dwa 
miesiące roku szkolnego 2019-2020.  

W miesiącu listopadzie zaistniała konieczność przeniesienia klas najmłodszych na teren  
obecnego budynku do tzw. Senior School. Nowe zadanie jakie stanęło przed Dyrektorem 
szkoły polegało na przygotowaniu pierwotnej propozycji planu rozmieszczenia wszystkich 
klas na terenie wspomnianego budynku.   
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Efekt końcowy w postaci pierwotnego planu lokalizacji klas w nowym budynku   
przedstawilam Zarządowi Szkoly w ustalonym terminie do pod koniec miesiąca października 
2019. Przygotowany plan stanowił dobra podstawę do ostatecznej wersji przydziału sal 
lekcyjnych dla poszczególnych grup wiekowych i był dobra baza do dalszej współpracy z 
Zarządem Szkoly. Plan uwzględniał wszystkie niezbędne aspekty sprawnego funkcjonowania 
różnych grup wiekowych uczniow począwszy od bezpieczenstwa uczniow a skończywszy na 
aspektach dydaktycznych.  

Sytuacja przeprowadzki wymusiła wprowadzenie nowych elementów metodyki nauczania 
polegających na prowadzeniu procesu nauczania z uwzględnieniem nowych warunków 
zewnętrznych (szczególnie w klasach najmłodszych). Polegało to na przeprowadzeniu ścisłej 
i  dobrej współpracy Dyrektora szkoły z Gronem Pedagogicznym.   

Po przyjęciu i zastosowaniu w praktyce podjętych decyzji dotyczących metodyki nauczania, 
wzorem minionych dwóch lat kontynuowałam zarządzanie procesem dydaktycznym w 
oparciu o zasadę hospitacji diagnozujacej, której zastosowanie w minionych dwóch latach 
pracy przyniosło oczekiwane rezultaty.  

Kontynuując ten rodzaj hospitacji wypracowałam nowy sposób kontaktu Dyrektora szkoły z 

uczniami i nauczycielami. Odwiedziny klas w ramach cotygodniowego obchodu, podczas 

których w centrum uwagi pozostaje niezmiennie uczeń i jego potrzeby,  zaowocowały dobrą 

komunikacją z uczniami chętnie dzielącymi się swoimi sukcesami i  wykonanymi pracami. 

Wizyta Dyrektora w klasie zapewniła 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 minionego  roku szkolnego. Miało to miejsce podczas sprawdzania programów 
nauczania  na początku roku szkolnego oraz trzykrotnego sprawdzenia wszystkich dzienników 
w trakcie roku szkolnego – jednorazowo w każdym trymestrze nauki.  

 
Obowiązek organizowania, nadzorowania i zarządzania procesem dydaktycznym  
przeprowadziłam w  minionym  roku szkolnym podczas dwóch Rad Pedagogicznych dla całego 
Grona Pedagogicznego –(w pierwszym i drugim trymestrze roku szkolnego)  oraz spotkań 
zdalnych z zespołami klas w trzecim trymestrze roku szkolnego. Ponadto przeprowadziłam 
trzy spotkania z nauczycielami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy wiekowe (jedno w  
danym trymestrze pracy, z których dwa odbyły się w szkole a trzecie w formie zdalnej).  
Pierwsza Rada Pedagogiczna miała charakter organizacyjno – informacyjno – 
przygotowawczy przed rozpoczęciem roku szkolnego–(analogicznie jak w minionych dwóch 
latach pracy).  
Rada Pedagogiczna w drugim trymestrze pracy dotyczyła zagadnień z zakresu Child 
Protection, kwestii wychowawczo–dydaktycznych, metodyki nauczania w nowych warunkach 
pracy. Ponadto, każdy z zespołów klas  otrzymał rozszerzona informacje dotyczaca uczniow 
ze dodatkowymi potrzebami (spektrum autyzmu) oraz praktyczne wskazówki i zalecenia  co 
do  różnych sposobów pracy   z uczniami w klasie. Zadaniem priorytetowym , którego 
realizacja nieustannie zarządzam i które to konsekwentnie wyznaczam i nadzoruje jest 
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prowadzenie efektywnej pracy w zespołach klas. Dotychczasowa realizacja tego 
najważniejszego zadania, zostala przeze mnie omówiona i podsumowana.  
Przedmiotem trzeciej Rady Pedagogicznej odbywającej się w formie spotkań zdalnych z 
zespołami klas były  sprawy praktyczne dotyczące prowadzonego nauczania zdalnego i 
realizowanego programu nauczania, wskazówki praktyczne dotyczące wystawiania ocen 
końcowych w klasach od 1-szych szkoły podstawowej do IV –tych gimnazjalnych.  
Przeprowadzone spotkania z nauczycielami odpowiedzialnymi za poszczególne zespoły klas, 
stanowiące bardzo istotny element udoskonalania  programów nauczania, były  miejscem 
wymiany doświadczeń i profesjonalnego dialogu i zarazem wskazywały konieczność 
podejmowania nowych wyzwań i zadań w związku ze zmianą lokalizacji klas.  
 
Spotkania w formie zdalnej miały charakter spotkań roboczych zawierających mnóstwo 
elementów i uwag praktycznych odnoszących się do prowadzenia nauczania w formie zdalnej 
i specyfiki pracy w ramach danych zespołów klas.  
 
 
Efekty dobrego i skutecznego zarządzania procesem dydaktycznym znalazły swoje 
odzwierciedlenie w prowadzonym przez Grono Pedagogiczne nauczaniu zdalnym, którego 
pierwotne opracowanie oraz dalsze koordynowanie i nadzorowanie pod względem 
przesyłanych materiałów edukacyjnych wyznaczyło kolejne nowe i ważne zadanie dla 
Dyrektora szkoły.  
W marcu 2020 roku przygotowałam i przedstawilam Zarządowi Szkoly Ogólny zarys planu 
działania  oraz funkcjonowania szkoły  z perspektywy prowadzenia procesu nauczania w 
oparciu o nauczanie zdalne. Powyższy plan stanowił bazę i podstawę do zorganizowania i 
usystematyzowania procesu nauczania zdalnego jaka przeprowadzona zostala przy 
współpracy z Zarządem szkoły.  
Dalsze zadania Dyrektora szkoły wykonywane podczas nauczania zdalnego polegały na 
cotygodniowej weryfikacji  wszystkich materiałów edukacyjnych przygotowywanych przez 
Grono Pedagogiczne, która odbywała się przy współpracy z Zastępcą Dyrektora. 
Zatwierdzenie materiałów edukacyjnych przez Dyrektora szkoły umożliwiało wstawienie 
materiałów na stronę internetowa szkoły przez Zarząd szkoły. 

 
Dobre i efektywne zarządzanie Gronem Pedagogicznym stanowiące ważne zadanie Dyrektora 
szkoły  w prowadzonym przez szkole nauczaniu zdalnym znalazło swoje odzwierciedlenie w 
lekcjach online prowadzonych przez nauczycieli na platformie zoom. Proces rozwoju i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli poszerzony o rozwój umiejętności technicznych 
wymagał od Dyrektora szkoły umiejętności skutecznego zarzadzania Gronem Pedagogicznym 
w celu odpowiedniego zmotywowania i zachęcenia do pracy w charakterze zdalnym. 
Nieodłączną część tego procesu stanowiła bardzo dobra współpraca z Zarządem szkoły w 
zakresie dostarczania szkoleń dla nauczycieli  z  obsługi technicznej szkolnego systemu i 
platformy zoom.  
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Przedstawione powyżej nowe zadania, podjęte nowe wyzwania  oraz działania  Dyrektora  
szkoły były integralną częścią całego procesu zarzadzania szkołą w pracy zespołowej 
polegającej na dobrej współpracy z Zarządem Szkoły  i Gronem Pedagogicznym.  
 
Ad. V  Sesja egzaminacyjna – lato 2020 i wyniki z egzaminów GCSE i A Level(GCE). 

 
Sytuacja pandemii uniemożliwiająca uczniom przystąpienie do egzaminów GCSE wpłynęła 
na podjęte przeze mnie decyzje, które podyktowane zostały troską o dobro naszych 
uczniów. Wyniki decyzji  i ogrom wykonanej pracy przyniosły za sobą osiągnięcie  
edukacyjne, ktore w perspektywie prowadzonej przez szkole edukacji jest wydarzeniem bez 
precedensu! 
 
Czas pandemii przynoszący za sobą różne doniesienia prasowe odnoszące się do wyników i 
ocen z egzaminów GCSE był dla Dyrektora szkoły okresem wytężonej pracy polegającej na 
analizowaniu informacji  publikowanych na stronach rządowych przez DfE – Departament 
for Education oraz instytucji nadzorujących i oceniających egzaminy państwowe –(AQA oraz 
Ofqual).  
 
W wyniku współpracy z Zarządem szkoły podjęłam decyzje o przygotowaniu naszej placówki 
do wykonania zadania, przed którym nigdy wcześniej nie stanęliśmy – wystawienia ocen z 
egzaminów państwowych dla naszych uczniów. Aby powyższa decyzja znalazła 
zastosowanie w praktyce naszej szkolnej działalności Dyrektor szkoły prowadził długą 
korespondencję ze szkoła St. Benedict będącą  naszym centrum egzaminacyjny. W efekcie 
końcowym nasza szkoła poproszona została o wystawienie ocen i punktacji w świetle  
obowiązujących  procedur. 
 
  
W praktyce, decyzja będąca ogromnym mandatem zaufania i docenieniem profesjonalnego  
nauczania, przełożyła się na ciężką prace Dyrektora szkoły polegającą na koordynowaniu i 
opracowaniu procesu wystawienia ocen z egzaminów państwowych w oparciu o 
obowiązujące wytyczne rządowe.   
 
Profesjonalna i pełna zaangażowania  współpraca z Wychowawcami klas egzaminacyjnych 
na poziomach: GCSE i A Level przyniosła oczekiwane efekty w postaci wyników końcowych z 
egzaminów państwowych.   
 
Kolejny etap wytężonej pracy  Dyrektora obejmował opracowanie i przygotowanie 
dokumentacji do centrum egzaminacyjnego oraz przekazanie całej dokumentacji w 
wymaganej formie i w oczekiwanym terminie.  
 

Ostatnim elementem prowadzonej przeze mnie pracy była ścisła współpraca z 
koordynatorem egzaminów szkoły St. Benedict do momentu otrzymania potwierdzenia z 
centrum egzaminacyjnego o przesłaniu wyników naszych uczniów do komisji 
egzaminacyjnej  (AQA exam board) zatwierdzającej wyniki z egzaminów państwowych. 
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Powyższe potwierdzone zostało przez centrum egzaminacyjne a  ostateczne wyniki z 
egzaminów państwowych zatwierdzone zostały przez komisje egzaminacyjna AQA i 
przekazane do centrum egzaminacyjnego w miesiącu sierpniu 2020.     
 
Wystawione przez nas oceny z egzaminów państwowych zostały w pełni i bez zmian 
zatwierdzone przez AQA.  
 
Jest to wydarzenie bez precedensu w perspektywie prowadzonej przez Szkołe edukacji. 

 
 
 

Ad. VI  Szkolne  wydarzenia edukacyjne. 
 
Rezultaty dobrej współpracy  pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Gronem Pedagogicznym 
i Zarządem Szkoły znalazły  swoje  widoczne odzwierciedlenie w wielu wydarzeniach 
edukacyjnych, które  odbyły się w roku szkolnym 2019-2020.  
Pośród wydarzeń szkolnych, które miały miejsce w czasie poprzedzającym narodowa 
kwarantannę wymienić należy: 

  

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

• Pod Pomnikiem Lotnika:  rocznica Bitwy o Anglię 

• Na cmentarzu South Ealing, gdzie młodzież z klas A2 zapaliła znicze na grobach 
poległych bohaterów. 

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

wyjeżdżają uczniowie klas IV gimnazjum 
 

Uroczyste akademie szkolne - upamiętnienie najważniejszych świąt narodowych: 
 
• Akademia  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – przygotowana przez klasy I 

i II  gimnazjum 
• Akademia na  Święto Konstytucji 3 Maja – przygotowane prezentacje historyczne 

w formie zdalnej.  
 

 Wydarzenia edukacyjne dla najmłodszych uczniów  

• Bal karnawałowy - klasy najmłodsze  

• Dzień Matki – forma zdalna 

• Dzień Ojca – forma zdalna 

• Dzień Dziecka – forma zdalna 
 

 
Inne wydarzenia szkolne: 
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• Szkolne Kolędowanie – przygotowane przez uczniów  z różnych zespołów klas -
(klasy 0-4 i polsko-angielskie oraz klasy 5 i 6 oraz gimnazjalne). Tradycyjne 
jasełka zastąpione wspólnym kolędowaniem umożliwiły  nam wszystkim 
aktywny udział w świętowaniu.  Szkolne kolędowanie było niezapomnianym 
wydarzeniem.    

• Spektakl muzyczny  „Imieniny Św Mikołaja” przygotowany przez Teatr 
Kamienica  i muzyczno - teatralny duet JaHa.   
 
 

Spotkania religijne: 

• Uroczysta Msza Święta w Ealing Abbey na rozpoczęcie roku szkolnego.  

• Rekolekcje Wielkopostne 

• Msza Św. w Dniu Święta Patronalnego Księży Marianów  
 

 
Jako konsekwencja wprowadzonej przez Dyrektora Szkoly hospitacji diagnozujacej,  
 z kalendarza wydarzeń edukacyjnych udało się przeprowadzić następująca 
uroczystość:  
 

• Uroczystość wręczenia dyplomów z wynikami z egzaminów GCSE 
 

 
Ad. VII. Zewnętrzne wydarzenia edukacyjne 
 

• Akcja „Szkoła do Hymnu” z okazji Święta Odzyskania Niepodległości  
Nasza szkola po raz kolejny zarejestrowana zostala do udziału w akcji „Szkoła do 
Hymnu” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej dla szkól w Polsce i poza 
jej granicami w rocznice upamiętnienia Święta Odzyskania Niepodległości.   
W ramach akcji, uczniowie z wszystkich klas odśpiewali  wspólnie 4-zwrotkowy 
hymn państwowy  dla Niepodległej! 
 
 

• Wręczenie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 08.11.2019 – Ambasada RP. 
 
Nasza Szkoła otrzymała flagę Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz uznania 

Państwa Polskiego za zasługi dla działalności szkoły w przekazywaniu polskości 

kolejnym pokoleniom,  za ważny udział i wkład w rozwój edukacji polonijnej oraz 

podtrzymywanie polskich tradycji i krzewienie polskiej kultury. Do flagi załączony 

został list gratulacyjny od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Na uroczystości jaka odbyła się w ambasadzie RP flagę przekazała szkole Pani 

Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda a w imieniu szkoły odebrał Pan Jarosław 

Skręta Prezes Zarządu Szkoły.  

 
 

• Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci i Młodzieży  -  Wierszowisko 2019. 
 
Idąc za doświadczeniem z minionych dwóch lat, uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w Wierszowisku, które odbyło się w formie zdalnej. Czas pandemii sprawił, 
ze tym razem pierwszymi nauczycielami, którzy bezposrednio czuwali nad 
dobrym przygotowaniem uczestników byli rodzice naszych uczniów. 

 

• Konkurs  plastyczny Polskiej Macierzy Szkolnej na Kartkę Świąteczną. 
 

Nasi uczniowie uczestniczyli także w Konkursie  plastycznym PMS na Kartkę 
Świąteczną. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów.  
 
 

Ad. VIII. Podziękowania 
 
 
Dziękuję wszystkim wspaniałym  i wyjątkowym Uczniom naszej szkoły za pilną nauke 
podczas lekcji prowadzonych w szkole i tych kontynuowanych w nauczaniu zdalnym.  
 
 
Bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom i Opiekunom Uczniów naszej szkoły. Dziękuję za 
Państwa determinacje i konsekwencje w kontynuowaniu współpracy ze Szkołą. 
Służenie Państwa dzieciom to dla mnie zaszczyt.  

  
 

Szczególnie dziękuję Zarządowi Szkoły oraz Kołu Rodziców, reprezentowanym w 
osobach Pana Prezesa Jarosława Skręty i Pana Wiceprezesa Pawła Rutkowskiego. 
Współpraca minionego roku szkolnego przebiegająca w wyjątkowo wymagajacych 
warunkach pokazała nam, iż razem dla dobra Szkoły  i naszych Uczniów jesteśmy 
gotowi pokonać wszelkie przeciwności by kontynuować wykonywanie powierzonej 
nam misji. 
 
Ogromnie dziękuję Gronu Pedagogicznemu pracującemu ze mną w roku szkolnym 
2019-2020 za efektywną prace zespołową prowadzona także w warunkach nauczania 
zdalnego oraz podejmowanie nowych wyzwań wymagających niejednokrotnie 
zdobywania nowych umiejętności w procesie planowania i nauczania.  
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Dziękuję Panu Krzysztofowi de Berg za przygotowywanie i organizowanie różnych 
inicjatyw wzbogacających naszych Uczniów o nowe doswiadczenia pogłębiające ich 
wiedze i znajomość historii Polski. 
 
Dziękuję Panu Wojtkowi Rybce za upamiętnianie szkolnych uroczystości na 
fotografiach. 
 
 
Dziękuję wszystkim Wolontariuszom i Pracownikom szkoły za wspaniałą współpracę. 
 
Dziękuję mojemu Mężowi i mojej Córce za okazane wsparcie i wyrozumiałość kiedy to 
wiele godzin rodzinnego czasu podarowane zostały Szkole.  
   
 

 
      Ad. IX . Podsumowanie 
 

Drodzy Państwo, doświadczenie minionego roku szkolnego przeżywanego w obliczu 
pojawiających się różnorakich trudności zewnętrznych na które składały się:  
 
 
 

• przeniesienie  wszystkich klas do jednego budynku 

• stan pandemii spowodowany koronawirusem 

• prowadzenie nauczania w formie zdalnej 

• przeprowadzenie  procesu wystawienia ocen z egzaminów państwowych–(brak 
sesji egzaminacyjnej lato 2020) 

 
 
pozwoliło nam zobaczyć  i doświadczyć czym jest nasza Szkoła! 
 
Podsumowując rok szkolny 2019-202 powinniśmy sobie przypomnieć słowa naszego 
patrona: „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad samym sobą”. 
Miniony rok szkolny pełen był takich zwycięstw, osiąganych przez wielu z nas kiedy to 
pomimo  panującego strachu i istniejącego zagrożenia  podejmowaliśmy się licznych  
szkolnych zadań i inicjatyw.    
 
 
W roku szkolnym 2019-2020 mogliśmy się przekonać, ze w Polskiej Sobotniej Szkole 
Przedmiotów Ojczystych im. T. Kościuszki  „Pamiętamy, Pielęgnujemy i Przekazujemy” 
język polski i kulturę polską kontynuując 70-letnią tradycje wykonywania tej misji bez 
względu  na trudności i zagrożenia. 
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Był to niewątpliwie rok inny niż wszystkie, którego na pewno nie zapomnimy. 
 
 
 

Dziękuję Państwu  za poświęcony czas na przeczytanie powyższego sprawozdania.  
 
 
Z życzeniami dobrego zdrowia, 
 
 
Sylwia Spek 
Dyrektor Szkoły  
 
 
Londyn, 28 listopada 2020. 
 
 
 
 
 

 

http://www.szkola.org/
mailto:info@szkola.org

