KOMUNIKAT 15.05.2010

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Słowo Pani Kierowniczki
Zbliżamy się do końca roku szkolnego, ale przed nami jeszcze dużo wytężonej pracy. Młodzież naszej
szkoły rozpoczęła już swoje egzaminy. Z głębi serca życzę wszystkim uczniom powodzenia i wspaniałych
wyników. W maju i w czerwcu bardzo gorąco zachęcam rodziców do wsparcia swoich dzieci w szkolnym
konkursie czytania. Już teraz pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na uroczyste zakończenie
roku szkolnego, na którym dowiemy się o wspaniałych sukcesach naszych uczniów. Zanim to jednak
nastąpi, to proponuję oderwać się od szkolnej rzeczywistości i wziąć udział w szkolnym BBQ, na którym
jak co roku będzie wiele atrakcji.
WAŻNE – ZAPISY NOWYCH UCZNIÓW I RODZEŃSTWA
Zmiana terminu zapisów do szkoły na rok 2010/2011!
W związku z planowanymi obchodami 60-cio lecia powstania naszej szkoły informujemy, że zmieni się
termin zapisów dzieci do szkoły. Zapisy odbędą się 26.06.10 o godzinie 9:30 w głównym budynku szkoły.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.
Podwyżka opłat za naukę w szkole
W związku ze stale wzrastającymi kosztami prowadzenia szkoły od września 2010r zwiększa się opłaty za
naukę w naszej szkole o £20 od dziecka. Będzie to pierwsza podwyżka od trzech lat. Od nowego roku
szkolnego zwiększeniu ulegnie również kara za zwłokę w uiszczeniu należnego czesnego, z £10 na £20.
Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas IV gimnazjalnych
Rok szkolny zakończymy 10.07.10 Mszą Świętą w Ealing Abbey o godzinie 10:30, na której nastąpi
przekazanie sztandaru szkolnego przez klasy IV gimnazjalne następcom z klas III. Po Mszy Świętej
odbędzie się uroczysta akademia, na której rozdamy świadectwa ukończenia szkoły, nagrody, dyplomy i
puchary. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Egzaminy GCSE (klasy IV gim), AS oraz A2
W sobotę 08.05.10 rozpoczęły się egzaminy dla klas IV gimnazjalnych, a potem kolejno będą zdawać
klasy AS i A2.
Wszyscy uczniowie dostali już niezbędną dokumentację, z która muszą zgłosić się na egzamin.
Daty egzaminów podajemy poniżej:
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)
Konkurs czytania dla klas 1- 4 szkoły podstawowej
W dniu 22.05.10 o godzinie 10:00 w auli budynku, w którym uczą się dzieci odbędzie się konkurs czytania
dla uczniów szkoły podstawowej od klas pierwszych do klas czwartych włącznie. Zgłoszenia uczniów
prosimy podawać do wychowawczyni klasy. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na widownię.
Konkurs czytania dla klas od 5 do III gimnazjalnych
Konkurs czytania dla młodzieży odbędzie się 12.06.2010. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie
prosimy o zgłaszanie się do wychowawczyni klasy. Rodziców serdecznie zapraszamy do wsparcia swoich
dzieci. Więcej informacji o zasadach i godzinach konkursu bliżej terminu. Na zwyciezców czekają
nagrody!
Szkolna strona internetowa
Zachęcamy wszystkich do zaglądania na szkolną stronę internetową, na której można uzyskać informacje
o wydarzeniach szkolnych i o udziale naszych uczniów w ważnych uroczystościach w Londynie.
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Szkolne BBQ
Szkolne BBQ odbędzie się w niedzielę 20.06.2010 na terenie St Gregory’s RC Primary School,
Woodfield Road, Ealing, London, W5 1SL. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny, znajomych i
miłośników szkoły na wyśmienitego polskiego grilla. W programie dnia między innymi: sławny „Pop Idol”
czyli konkurs talentów, zabawy sportowe i plastyczne dla dzieci, loteria, malowanie twarzy oraz mecz piłki
nożnej ojcowie - synowie. Gwarantujemy dobrą zabawę! Reportaż ze zdjęciami z ostatniego BBQ
umieszczony w galerii na szkolnej stronie internetowej przekona, że warto uczestniczyć w tej imprezie.
Bilety do nabycia w polskiej szkole dnia 22.05.10, 12.06.10 oraz 19.06.10 od godziny 9:00 do 13:00.
Więcej szczegółów na afiszach i w komunikatach szkolnych w najbliższym czasie.
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” w marcu 2011. Dalsze informacje na
stronie www.szkola.org - patrz Informacje bieżące/Obchody 60-cio lecia.
Dyżury
Przypominamy wszystkim rodzicom o obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego.
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. W razie nieodpowiedniej pogody zarząd szkolny podejmie decyzję o pozostaniu dzieci na sali.
W godzinach szkolnych wszyscy uczniowie włącznie z klasami AS i A2 nie mają prawa opuszczania
terenu szkoły.
Akcja „Książka do szkolnej biblioteki”
Nadal zbieramy książki do szkolnej biblioteki.
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.
Zmiany adresu / danych dziecka i rodziców/ rezygnacje ze szkoły
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
Rzeczy znalezione
Rzeczy znalezione można odebrać w sekretariacie szkoły w każdą sobotę od godziny 9:00 do 13:00.
Ważne daty/wydarzenia szkolne
22.5.2010
29.5.2010
5.6.2010
12.6.2010
20.6.2010
26.6.2010
10.7.2010
11.9.2010

Konkurs czytania w klasach 1-4 podstawowych
Ferie semestralne (half term)
Ferie semestralne (half term)
Konkurs czytania w klasach 5-III gimnazjalnych
Szkolne BBQ na terenie szkoły St. Gregory’s na Ealing-u.
Niedziela!
Zapisy rodzeństwa i nowych uczniów
Zakończenie roku szkolnego, Msza Św i pożegnanie klas IV gim
Początek zajęć na rok 2010/2011 i roku jubileuszowego.
Uroczysta Msza Św w Ealing Abbey

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