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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
W sobotę 17 października 2015r. uroczystą zabawą uczciliśmy 65.rocznicę działalności Polskiej Sobotniej Szkoły
Przedmiotów Ojczystych im. T. Kościuszki. Serdecznie dziękujemy naszym przemiłym gościom za wyjątkowo czarujący
wieczór, sponsorom za wsparcie naszej szkoły i wszystkim obecnym za przemiłe towarzystwo.
Dzięki Wam zebraliśmy £ 2,275 na szkołę Waszych dzieci!
07.11.15 uczniowie klas IV gim odwiedzą Instytut Polski i Muzeum Generała Sikorskiego.
W miesiącu pamięci narodwej, klasy A2 i AS odwiedzą lokalne cmentarze i na grobach poległych żołnierzy oraz
zmarłych rodaków zapalą znicze.
Bezpieczeństwo na drodze przed szkołą
Prosimy o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa na jezdni przed szkołą. Przypominamy że według regulaminu
szkolnego: „Rodzice zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i
odbierania dzieci ze szkoły.
 Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowych liniach i na przejściu dla pieszych.
 Zabrania się parkowania przy obniżonych krawężnikach gdzie są podjazdy do domów”.
Prosimy nie narażać na niebezpieczeństwo swoich dzieci oraz uczniów szkoły.
DALEJ APELUJEMY O POMOC W SOBOTY PRZY BRAMIE, chętni proszeni są o zgłoszenie się w sekretariacie.
Prosimy także aby uczniowie nie przynosili do szkoły żadnych piłek. Gra na boisku podczas rozbudowy szkoły
St.Benedict’s jest zabroniona.
Wizyta community police officer
W sobotę 07.11.15 odwiedzi naszą szkołę Community Officer (z policji) od Ealing Broadway ward, John Michaelides.
Będzię możliwość rozmowy i uzyskania porad.
Szkolny psycholog
Szkolny psycholog dostępny będzie na indywidualne konsultacje/porady w dniach: 14.11.15, 28.11.15, 12.12.15,
23.01.16, 06.02.16, 05.03.16, 16.04.16, 04.06.16 i 18.06.16.
Teatr dla najmłodszych 28.11.15 klasy 0-4 i klasy polsko/angielskie
Uczniowie obejrzą w Orchard Hall spektakl połączony z warsztatami pt: Bałwany chcą odmiany”. Ulotkę informacyjną
dla rodziców wyślemy przez Home Contact.
Walne zebranie wszystkich rodziców 21.11.2015
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Walne Zebranie, które odbędzie się 21 listopada 2015 o godzinie 9:10
w Sali Cloisters, w głównym budynku szkoły. Sprawozdanie z ostatniego zebrania z roku 2014 jest do wglądu w
sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Porządek obrad będzie wkrótce dostępny także na stronie
internetowej. Zebranie to będzie okazją do podsumowania ubiegłego roku szkolnego, wyrażenia swoich opinii na temat
funkcjonowania szkoły i omówienia planów przyszłościowych. Na zebraniu wybierzemy także powierników szkoły na rok
2015/16. W tym dniu, na wspólnym spotkaniu przy kawie i herbacie będzie również możliwość zadeklarowania swojej
pomocy dla Koła Rodzicieskiego, o którą bardzo prosimy.
Szczególnie gorąco zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w naszej szkole.
Informacje o uczniach specjalnej troski
Prosimy rodziców, którzy mają dzieci specjalnej troski (z potrzebami medycznymi lub edukacyjnymi), a nie zgłosili
jeszcze tego w tym roku szkolnym, o przekazanie niezbędnych informacji do sekretariatu szkoły lub na adres
korespondencyjny: szkola@szkola.org
Informacje o rezygnacji z miejsca w szkole również prosimy przekazywać na ten sam adres. Mamy długą listę
oczekujących na miejsca w szkole.
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Zapisy i opłaty na egzaminy GCSE, AS oraz A2
Uczniowie przystępujący do egzaminu GCSE Polish w lecie 2016 (uczniowie z klas IV gim) oraz uczniowie klas AS i A2
otrzymają w listopadzie formularz, który należy wypełnić i oddać do administracji do dnia 12.12.15. Prosimy rodziców o
dopilnowanie zwrotu formularza na czas, ponieważ nie będziemy przyjmować zgłoszeń na egzaminy po wyznaczonym
terminie.
Akademia z okazji święta 11 listopada
W sobotę 14.11.15 uczcimy akademią Narodowe Święto 11 listopada, a także 65. rocznicę działalności szkoły. Program
zaprezentują klasy I gim. Po Nowym Roku planujemy również prelekcję o historii szkoły.
Zdęcia klasowe
Zamówienia na zdjęcia klasowe będą rozesłane do rodziców po 14.11.15. Zachęcamy do nabycia jako pamiątka z 65.
rocznicy powstania naszej szkoły.
Informacje od naszych gospodarzy –St. Benedict’s.
St Benedict’s School jest prywatną katolicką szkołą dla dzieci od lat 3 (Nursery) do 18 (Sixth Form). Dla dzieci w wieku
11 – 18 lat rodzice mogą się starać o pomoc finansową w formie Bursary albo Scholarship. Szkoła zaprasza na ‘Open
Morning’ w następujące dni:
Nursery (3+) – 26 listopada, 21 stycznia 23 lutego, 10 marca
Daty ‘Open Mornings’ dla Junior School (4+) i Senior School (11+) będą podane w lutym.
Termin zgloszeń do Senior School jest 27 listopada.
Szczegóły na www.stbenedicts.org.uk lub proszę skontaktować się z Registrar, Mrs Margaret Moore, na
enquiries@stbenedicts.org.uk lub pod numerem 020 8862 2254.
Klub siatkarski IBB Polonia Londyn
Zaprasza uczniów, rodziców i kadrę nauczycielską szkoły na mecz w ramach ligi Super 8.
Początek meczu w najbliższą sobotę, 7 listopada o godzinie 15:00 w Brentford Fountain Leisure Centre.
Prosimy o rezerwację bezpłatnych biletów za pośrednictwem tej strony:
https://www.eventbrite.co.uk/e/volleyball-ibb-polonia-v-leeds-tickets-19355329311.
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.
Rzeczy znalezione
Prosimy rodziców dzieci 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.
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 (jeden w pierwszej i jeden w 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
07.11.15

Instytut Polski i Muzeum ge. Sikorskiego – kl. IV gim.

14.11.15

Akademia z okazji 11 listopada

21.11.15
28.11.15

WALNE ZEBRANIE wszystkich rodziców godz: 9:10
Klasy A2 odwiedzą Cmentarz South Ealing
Teatr – klasy 0-4 i klasy polsko-angielskie sala Orchard Hall

12.12.15

Ostatni termin na zgłoszenia do egzaminu GCSE

12.12.15

Kiermasz ciast, Jasełka

19.12.15, 26.12.15, 02.01.2016

Boże Narodzenie - Wolne soboty

09.01.2016

Początek Trymestru 2

16.01.2016

Ostatni termin opłat za drugie półrocze

Marta Bniński, Dyrektor Szkoły,
Joanna Kaliniecka-Williamson - Prezes Powierników Szkoły
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