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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Kończymy pierwszy okres nauki w naszej szkole. Uczniowie poza nauką mieli możliwość wzięcia udziału w
zaplanowanych dodatkowych zajęciach. Uczciliśmy Narodowe Święto 11 listopada uroczystą akademią w
wykonaniu klas II gimnazjalnych. Dzieci z młodszych klas pojechały do teatru na przedstawienie pt. “O
dwóch takich co ukradli Księżyc”, które bardzo się podobało naszym uczniom. Młodzież z klas czwartych
gimnazjalnych zwiedziła Instytut i Muzeum Generała Sikorskiego. Klasy AS i A2 złożyły kwiaty pod
Pomnikiem Lotników na Northolt i na lokalnych cmentarzach na grobach poległych żołnierzy oraz zmarłych
rodaków.
Informacje z Walnego Zebrania wszystkich rodziców
Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 19 listopada 2011r. dyrektor, prezes i skarbnik przedstawili swoje
sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Spawozdania są do wglądu w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie
internetowej. Podczas zebrania uchwalono zmiany w konstytucji szkolnej, którą również można otrzymać w
sekretariacie szkoły. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowego Prezesa Koła Rodzicielskiego, którym
został P. Rafał Banasiuk oraz nowych powierników szkoły. Listę powierników szkoły można obejrzeć na
naszej stronie internetowej.
Zebranie to było okazją do podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat
funkcjonowania szkoły i omówienia planów na przyszłość. Było nam bardzo przykro widzieć jak mało
rodziców wzięło udział w zebraniu i wykazało zainteresowanie sprawami szkoły.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni tym z Państwa, którzy zadeklarowali swoją pomoc i zaangażowanie w
zarządzie szkoły.
Świąteczny Kiermasz Ciast i Jasełka 10.12.2011
Świąteczny kiermasz ciast odbędzie się w sobotę 10 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 rodziców do Orchard Hall na wspólne kolędowanie i Jasełka w wykonaniu klasy 3 b.
Święta Bożego Narodzenia
Przypominamy, że nie ma zajęć lekcyjnych w soboty: 17.12.2011, 24.12.2011, 31.12.2011. Wracamy do
szkoły w sobotę 07.01.12.
Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE
Uczniowie przystępujący do egzaminów w lecie 2012r (uczniowie z klas IV gim) otrzymali w listopadzie
formularz, który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 10.12.11. Prosimy rodziców o dopilnowanie
zwrotu formularza na czas ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzaminy po wyznaczonym
terminie. Formularze do egzaminów AS oraz A2 będą rozdane w styczniu.
Opłata za szkołę
Przypominamy, że 14.01.12 upływa ostatni termin na drugą opłatę za szkołę. Po tym terminie zgodnie z
regulaminem szkolnym pobierana będzie kara w wysokości £20.
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
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Dyplomy
Dyplomy z egzaminów GCSE, AS i A2 Polish (lato 2011) są do odebrania w administracji.
Wywiadówki klasowe
Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się dwa razy w ciągu roku szkolnego. Celem zebrań jest
omówienie programu nauczania, postępów w nauce oraz zachowania uczniów na zajęciach lekcyjnych.
Rodzice otrzymują powiadomienie o wywiadówkach przekazywane przez ucznia (z tygodniowym
wyprzedzeniem) oraz mailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.
Prosimy o sprawdzanie teczek dzieci, tablic ogłoszeń i strony internetowej naszej szkoły.
Terminy i godziny wywiadówek są na bieżąco publikowane na szkolnej stronie internetowej.
Rodzice klas 1-4 spotykają się z wychowawcą przed budynkiem szkoły, do której uczęszcza dziecko, a
rodzice uczniów od klas 5 wzwyż spotykają się w Sali Orchard Hall (główny budynek).
Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy o punktualne przybycie.
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.
Kalendarz
10.12.2011

Kiermasz ciast, Jasełka

10.12.2011

Przyjmowanie zgłoszeń na egzaminy GCSE

17.12.2011, 24.12.2011, 31.12.2011 Wolne soboty
07.01.2012

Początek trymestru 2

14.01.2012

Ostatni termin na drugą opłatę za szkołę

28.01.2012

Konkurs czytania (klasy 1- 4 szkoły podstawowej)

„WIGILIJNY WIECZÓR”
W naszych sercach radość tryśnie
kiedy w wieczór Wigilijny pierwsza gwiazdka znów
zabłyśnie.
Pod żywą choinką prezenty będą czekać,
a na zielonych gałązkach lampki pięknie błyskać.
A kiedy stół świąteczny od pyszności się ugnie,
opłatkiem się dzielić zaczniemy
I wszyscy razem w ogromnej radości kolędy śpiewać
będziemy.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
składamy wszystkim rodzicom, nauczycielom,
asystentom, pracownikom szkoły oraz naszym
uczniom najserdeczniejsze życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłym
rodzinnym gronie z pokojem i miłością, a na Nowy
Rok życzymy szczęścia, pomyślności i realizacji
osobistych zamierzeń.
Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły
Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego
Zarząd Koła Rodzicielskiego
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