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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Bardzo serdecznie witamy naszych nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz wszystkich pracowników w
nowym roku szkolnym 2011/2012. Szczególnie przyjemnie jest nam powitać dzieci, które po raz pierwszy
rozpoczynają naukę w naszej szkole. Życzymy wszystkim nauczycielom, katechetom i asystentom zapału do
pracy, a uczniom samych sukcesów w nauce języka polskiego i w zdobywaniu wiedzy o naszej ojczyźnie.
Wyniki egzaminów GCSE, AS i A2
Gratulujemy uczniom naszej szkoły wspaniałych wyników na egzaminach państwowych!
GCSE: 18 – A*, 3 – A, 1– E ; AS: 17 – A, 6 – B ; A2: 2 – A*, 14 – A, 7– B.
Zapisy do szkoły
Zapisy na rok akademicki 2011/2012 zostały zakończone. Na dzień dzisiejszy stan szkoły wynosi 671
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.
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, uwagi do
nauczyciela np. na temat pracy domowej itp. Jeżeli uczeń zgubi dzienniczek, to należy zakupić nowy w
sekretariacie szkoły. Koszt £2.00.
Nowe podręczniki i wypożyczanie książek z biblioteki
Nowe podręczniki będą rozdane uczniom po uiszczeniu opłaty za szkołę w sobotę 24.09.11. 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 przypadku
niekorzystnych warunków atmosferycznych zasady te ulegają zmianom. Sprawy w sekretariacie szkoły
można załatwiać po godzinie 9:00.
Walne Zebranie wszystkich rodziców 19.11.11 godz: 9:30
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się 19 listopada 2011 w głównym budynku
szkoły. Na zebraniu można zapoznać się z działalnością szkoły i zadać pytania dotyczące jej
funkcjonowania. Walne zgromadzenie wybiera powierników szkoły na następny rok. Osoby zainteresowane
funkcją powiernika zapraszamy i prosimy o kontakt z Prezesem Andrzejem Rumunem (prezes@szkola.org).
Również gorąco zapraszamy rodziców do zgłaszania się do pomocy w Zarządzie Koła Rodzicielskiego.
Opłaty
Całoroczne czesne można zapłacić z góry lub w dwóch ratach:
Pierwsza rata lub za cały rok: 17.09.11 (ostatni termin bez kary); Druga rata: 07.01.12 lub 14.01.12.
Za niezapłacenie w wyznaczonym terminie będzie pobierana kara w wysokości £20.
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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.
Regulamin
Przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest zapoznać się z treścią regulaminu, który jest do wglądu w
sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej.
Sklepik szkolny
W sklepiku szkolnym można kupić pączki i drożdżówki w cenie £1 oraz napoje.
Świadectwa
W sekretariacie szkoły nadal są do odebrania świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego.
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 obok stanowiska do przyjmowania opłat.
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.
Piłki na podwórku
Przypominamy, że na podwórku można grać w piłkę tylko w wyznaczonym miejscu używając miękkie piłki
szkolne. Twarde piłki przyniesione przez uczniów będą odbierane przez osoby dyżurujące.
Rzeczy znalezione
W szkole co roku zbiera 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.
Ważne daty/wydarzenia szkolne
01/10/2011Wyjazd klas IV gim do Instytutu Gen. Sikorskiego
22/10/2011Wolna sobota
29/10/2011Wolna sobota
12/11/2011Akademia 11 listopada
19/11/2011Wyjazd na cmentarz klasy AS/A2
Walne zebranie wszystkich rodziców godz:9:30
Renata Chudzik - Dyrektor Szkoły,
Andrzej Rumun - Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego
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