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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W sobotę 22 stycznia 2011 roku Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki
na Ealingu została uhonorowana niezwykle prestiżowym odznaczeniem „Pro Memoria”. Odznaczenie to
otrzymaliśmy z rąk Doktora Jana Tarczyńskiego w związku z jubileuszem 60-lecia istnienia szkoły.
W lutym odbył się konkurs czytania we wszystkich grupach wiekowych. Reprezentowany przez uczniów
poziom był wynikiem wytrwałej pracy dzieci i rodziców. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a rodzicom
dziękujemy za przybycie i wsparcie.
5 marca zakończyliśmy obchody roku jubileuszowego “Wielkim Balem Polskiej Szkoły”. W uroczystości

wzięło udział i bawiło się kilka generacji absolwentów, pracowników oraz przyjaciół szkoły.
W ostatnim czasie uaktualniliśmy tymi wyjątkowymi wydarzeniami szkolną stronę internetową.
Zapraszamy do obejrzenia – www.szkola.org
Rekolekcje Wielkopostne 26.03.11
W dniu 26.03.11. w naszej szkole odbędą się rekolekcje, które poprowadzą dla wszystkich klas: Siostra
Joanna Maria Szponka, Ksiądz Dariusz Kwiatkowski oraz Ksiądz Michał Garbecki.Tego dnia uczniowie
będą mieli możliwość przystąpienia do spowiedzi.
02.04.11 Kiermasz ciast/ Msza Święta
Świąteczną tradycją polskiej szkoły jest coroczny kiermasz ciast, który organizuje Zarząd Koła
Rodzicielskiego. Kiermasz odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 10:00. Bardzo prosimy rodziców o
dostarczenie rano ciast i ciasteczek (kupionych lub domowego wypieku) do głównego budynku szkoły.
Dzieci prosimy o przyniesienie ze sobą kilku funtów na zakup smakołyków. Od Was Rodzice zależy sukces
świątecznego kiermaszu i radość dzieci! Mamy nadzieję, że tym razem będzie wystarczająco smakołyków
dla wszystkich klas. Kiermasz jest również okazją do spotkania się przy kawie i herbacie.
Tego dnia zapraszamy wszystkie rodziny na Mszę Świętą, która odprawiona będzie w Ealing Abbey o
godzinie 12:00.
Przerwa świąteczna
Przerwa świąteczna rozpoczyna się 09.04.11. Do szkoły wracamy 30.04.11. Nie będzie wolnej soboty z
okazji ślubu królewskiego.
Obchody Katyńskie
W dniu 17.04.11. reprezentacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym weźmie udział w Mszy Świętej w
Kościele Św. Andrzeja Boboli. Po mszy, podczas uroczystości na Cmentarzu Gunnersbury delegacja
szkoły złoży wiązankę pod pomnikiem Katyńskim. Godzinę uroczystości podamy wkrótce.
Egzaminy GCSE (klasy IV gim), AS oraz A2
Daty egzaminów podane są w kalendarzu na stronie internetowej szkoły. Prosimy uczniów oraz rodziców o
zapoznanie się z datami. Regulamin zachowania oraz wymagania ubioru podamy listownie po świętach.
Dyżury
Przypominamy rodzicom o obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego.
Ferie semestralne
Ferie semestralne (tylko jedna sobota) 28.05.11.
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Dyplomy egzaminów i świadectwa z zeszłego roku szkolnego (lato 2010)
Świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego oraz dyplomy egzaminów GCSE, AS i A Level są do
odebrania w sekretariacie szkolnym podczas godzin urzędowania.
Akademia z okazji Święta 3 Maja
07.05.11 odbędzie się akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie wystąpią klasy II
gimnazjalne. Serdecznie zapraszamy rodziców.
Dzień dziecka
W sobotę 04.06.11. będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Młodsze klasy będą miały możliwość wzięcia
udziału w konkursach, grach i zabawach. Zgłoszenia rodziców do pomocy w organizacji dnia prosimy
składać do Pani Iwony Łukomskiej, wychowawczyni klasy 1a.
Dzień Matki i Dzień Ojca
18.06.11. uczniowie klas 1-4 zorganizują akademię dla swoich rodziców. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Szczegóły podamy w ulotce informacyjnej bliżej terminu.
Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2011/2012
Zapisy odbędą się 25.06.11 w Orchard Hall od godziny 9:30 do godziny 12:00. Wszystkie niezbędne
informacje o zapisach można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.
Na dzień dzisiejszy stan szkoły wynosi 622 uczniów. Nie posiadamy wolnych miejsc w klasach od zerówek
do klas czwartych. Dysponujemy miejscami od klas piątych do klas III gimnazjalnych. W przypadku
rezygnacji z miejsca w młodszych klasach, rodzice dzieci z listy oczekujących zostaną powiadomieni
telefonicznie. Przyjęcia do klas na wszystkich poziomach zostaną zakończone po upływie drugiego
semestru w marcu 2011r.
Pamiątkowy Album
W sekretariacie szkoły są jeszcze egzemplarze publikacji wydanej z okazji 60-lecia naszej szkoły. Cena
£10. Gorąco zachęcamy do nabycia tego pamiątkowego albumu.
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
Ważne daty/wydarzenia szkolne
26.03.11

Rekolekcje Wielkopostne

02.04.11

Wielkanocny kiermasz ciast /Msza Święta Koniec 2 semestru

17.04.11

Obchody Katyńskie

07.05.11

GCSE-egzamin ustny/Akademia 3 Maja

28.05.11

Ferie semestralne

04.06.11

Dzień Dziecka

18.06.11

Dzień Matki i Dzień Ojca

25.06.11

Zapisy nowych uczniów i rodzeństwa na rok szkolny 2011/2012

26.06.11

Szkolne BBQ

09.07.11

Zakończenie roku szkolnego

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