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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Rozpoczynamy ostatni semestr nauki w tym roku szkolnym. Młodzież naszej szkoły przygotowuje
się do egzaminów z języka polskiego na poziomie GCSE, AS i A2. Zachęcamy do wytrwałego
powtarzania materiału i życzymy powodzenia oraz wspaniałych wyników.
W sobotę 19 marca gościł w naszej szkole “Komitet 70”, który dał naszym uczniom możliwość
spotkania uczestników i świadków deportacji ludności polskiej do ZSRR, które miały miejsce w
1940 roku. Kolejne niezwykle interesujące spotkanie odbędzie się 21.05.11. o godzinie 11:00, na
które już dziś bardzo serdecznie zapraszamy rodziców naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który w tym
roku był wielkim sukcesem i którego dochód przyniósł szkole ponad £700, a uczniom dał wiele
radości.
W niedzielę 17 kwietnia delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział we Mszy
Świętej i uroczystościach na Cmentarzu Gunnersbury w 71 rocznicę zbrodni Katyńskiej. Poczet
sztandarowy reprezentował szkołę, a delegacja złożyła pod pomnikiem wiązankę białoczerwonych kwiatów. Dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły.
W związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi, w ostatnią sobotę Kapelan szkoły, Ksiądz Dariusz
Kwiatkowski przygotował dla uczniów prelekcję o Papieżu Janie Pawle II. Serdecznie dziękujemy
Księdzu Dariuszowi za wartościowe spotkanie i za wspomnienia o Ojcu Świętym.
Na szkolnej stronie internetowej można przeczytać reportaże o wszystkich ostatnich
wydarzeniach.
Zdjęcia całej szkoły – sobota 14 maja
W sobotę 14 maja przychodzi do szkoły fotograf P. Ryszard Szydło, który zrobi zdjęcia klasowe,
oraz w zależności od pogody, zdjęcie całej szkoły jako pamiątkę jubileuszu 60-lecia. Zdjęcia będą
dostępne dla rodziców.
Zmiana daty szkolnego BBQ
Szkolne BBQ odbędzie się w niedzielę 19.06.11. na terenie szkoły St. Gregory’s; Woodfield Road,
Ealing, W5 1SL. Bilety będą do nabycia w szkole w sobotę 21.05.11. Gorąco zapraszamy
wszystkie rodziny na wypoczynek w gronie przyjaciół na świeżym powietrzu.
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, regulaminem zachowania oraz wymaganiami ubioru, które
uczniowie otrzymali listownie.
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. Rodzice dzieci z
listy oczekujących ponownie muszą złożyć podanie o przyjęcie do szkoły na rok 2011/2012.
Wszystkie niezbędne informacje o zapisach można przeczytać na szkolnej stronie internetowej
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Zmiana terminu składania prac na konkurs pt.”Być Polakiem”
Termin składania prac do sekretariatu szkoły upływa 14 maja 2011r.
Ferie semestralne
Ferie semestralne (tylko jedna sobota) 28.05.11.
Dyżury
Przypominamy rodzicom o obowiązku wykonania dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego. W
przypadku niewywiązania się z tego obowiązku pobierana będzie kara w wysokości £25 za każdy
niewykonany dyżur. Obowiązkowi pełnienia dyżurów nie podlegają rodzice uczniów kursu AS i A2.
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 lub do Zarządu Koła
Rodzicielskiego.
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.
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.
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.
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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Dziękujemy za współpracę
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