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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Chciałabym serdecznie podziękować za ogromne przedsięwzięcie jakim było zorganizowanie kolejnej
części obchodów 60-lecia naszej szkoły. Przepiękna wystawa, wspaniały koncert oraz interesująca
publikacja zaangażowały ponad 100 osób. Do przygotowań włączyli się nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice, a także absolwenci, byli prezesi, Zarząd Koła Rodzicielskiego oraz osoby zaprzyjaźnione z naszą
szkołą. Wszystkim z głębi serca dziękuję za poświęcenie oraz dostarczenie nam wielu wzruszających i
niezapomnianych chwil. Zachęcam wszystkich do obejrzenia naszej uaktualnionej strony internetowej,
zapoznania się z wydawanymi komunikatami, a także do uczestniczenia w życiu szkoły. W okresie
świątecznym zapraszam na kiermasz ciast oraz do wspólnego kolędowania podczas szkolnych Jasełek.
Walne zebranie wszystkich rodziców 20.11.2010
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Walne Zebranie, które odbędzie się 20 listopada 2010r. o
godzinie 9:10 w Sali Cloisters, w głównym budynku szkoły. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego
zebrania z roku 2009/2010 są do wglądu w sekretariacie. Zebranie to będzie okazją do podsumowania
ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat funkcjonowania szkoły i omówienia planów
przyszłościowych. W tym dniu na wspólnym spotkaniu przy kawie i herbacie będzie również możliwość
zadeklarowania swojej pomocy zarządowi szkoły, o którą bardzo prosimy. Szczególnie gorąco
zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w naszej szkole.
Pamiątkowy album 60-lecia szkoły
Z okazji 60-lecia szkoły został wydany pamiątkowy album. Bogato ilustrowane 52 strony w kolorze
zawierają: zarys dziejów historii szkoły, wywiady z byłymi i obecnymi nauczycielami, wspomnienia
absolwentów szkoły, ponad 250 zdjęć z 60 lat działalności szkoły oraz wszystkich wydarzeń ostatniego
roku, fotografie dzieci w szkole, listę i wypowiedzi uczniów. Album w cenie £10 jest do nabycia w
sekretariacie szkoły.
Świąteczny Kiermasz Ciast i Jasełka 11.12.2010
Świąteczny kiermasz ciast odbędzie się w sobotę 11 grudnia. Gorąco prosimy rodziców o domowe wypieki,
ciast i ciasteczek, oraz o zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Po kiermaszu o godzinie 12:00 serdecznie
zapraszamy na kolędowanie i obejrzenie Jasełek, które przygotują klasy szóste.
Wielki Bal 60-lecia szkoły 5.3.2011
Kulminacyjnym punktem obchodów sześćdziesięciolecia szkoły będzie wielki bal. Odbędzie się on w hotelu
Holiday Inn Brentford Lock, w sobotę 5 marca 2011 roku. Na bal można się wybrać parami lub
indywidualnie, albo też skorzystać z możliwości zarezerwowania całego stolika (10 i 12 osobowego) dla
większej grupy znajomych. Bilety w cenie £65 od osoby - już teraz można dokonać rezerwacji w
sekretariacie szkoły lub wysyłając email na adres info@szkola.org
Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2
Uczniowie przystępujący do egzaminów w lecie 2011r (uczniowie z klas IV gim, AS oraz A2) otrzymają w
listopadzie formularz, który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 11.12.10. Prosimy rodziców,
żeby dopilnowali zwrotu formularza na czas. Nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzaminy po
wyznaczonym terminie.
Zapisy do szkoły
Zapisy na rok akademicki 2010/2011 zostały zakończone. Na dzień dzisiejszy stan szkoły wynosi 634
uczniów. Nie posiadamy wolnych miejsc w klasach od zerówek do klas czwartych. Dysponujemy miejscami
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od klas piątych do klas III gimnazjalnych. W przypadku rezygnacji z miejsca w młodszych klasach, rodzice
dzieci z listy oczekujących zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wyjazd do teatru „Syrena” – klasy 1-4 i klasy polsko-angielskie
W sobotę 27 listopada młodsze klasy pojadą autokarami do teatru „Syrena” na sztukę pt. „Akademia Pana
Kleksa”. Należy wypełnić formularz z pozwoleniem, dołączyć opłatę i oddać wychowawczyni klasy do dnia
20.11.2010.
Wyjazd do Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego
04/12/2010 uczniowie klas IV gim zwiedzą Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego. Młodzież
będzie miała możliwość obejrzenia pamiątek, dokumentów, sztandarów i bogatych materiałów z historii
Polskich Sił Zbrojnych.
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 i uwagi do
nauczyciela np. na temat pracy domowej itp. Jeżeli uczeń zgubi dzienniczek, to należy zakupić nowy w
sekretariacie szkoły. Koszt £2.00.
Podręczniki i wypożyczanie książek z biblioteki
Ćwiczenia i podręczniki są własnością ucznia. Należy je podpisać imieniem i nazwiskiem oraz szanować.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników rodzice będą musieli zakupić nowe.
Zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej. Wypożyczane książki muszą być
oddawane według ustalonego terminu.
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.
Prosimy rodziców aby uczniowie byli odpowiednio ubrani do warunków atmosferycznych.
W razie nieodpowiedniej pogody zarząd szkolny podejmie decyzję o pozostaniu dzieci na sali.
Uczniowie naszej szkoły (włącznie z klasami AS i A2) nie mają prawa wychodzenia poza teren szkoły.
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. Sumienne wypełnianie dyżurów zapewnia bezpieczeństwo naszym dzieciom.
Każda rodzina mająca dzieci w klasach od zerówki do IV gimnazjalnej ma obowiązek wypełnienia dwóch
dyżurów w ciągu roku szkolnego (w pierwszej i drugiej połowie roku szkolnego). W przypadku
niewywiązania się z tego obowiązku, zgodnie z regulaminem szkoły, pobierana będzie kara w wysokości
£25 za każdy niewykonany dyżur. Stanowisko do zapisów na dyżury mieści się w holu głównym szkoły.
Rzeczy znalezione
W szkole nagromadziła 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. Po 11.12.10 nieodebrane rzeczy zostaną przekazane do sklepu
odzieży używanej.
Renata Chudzik, Dyrektor Szkoły
Andrzej Rumun, Prezes Koła Rodzicielskiego
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