KOMUNIKAT nr 6. Kwiecień 2013

20.04.13

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za wspaniałe wypieki dostarczone na kiermasz
wielkanocny. Świąteczny kiermasz i loteria były dla uczniów wielką przyjemnością.
Dochód z loterii i kiermaszu przyniósł szkole fundusze w wysokości £1030. Jesteśmy niezmiernie
wdzięczni wszystkim za wspieranie zarządu szkoły w zdobywaniu dodatkowych funduszy.
Gorąco dziękujemy naszym gościom: Ksiedzu Piotrowi Szyrszeń i Pani Agacie Rawskiej oraz
księżom: Dariuszowi Kwiatkowskiemu MIC, Michałowi Garbeckiemu MIC, siostrze Joannie Marii
Szponka i katechetce Pani Marii Czopor za przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji
wielkopostnych.
13.04.13 rozpoczęliśmy kolejny etap nauki w naszej szkole. Uczniowie klas IV gimnazjalnych, AS i
A2 przygotowują się do egzaminów państwowych. Wszyscy życzymy im powodzenia i
wspaniałych wyników na egzaminach!
W marcu odbył sie konkurs „Patron naszej szkoły”. Zwycięzcami zostali: w klasach I
gimnazjalnych grupa uczniów z IA w składzie: Jaśmina Musiał, Aniela Woźniak i Alexander Ziniak.
W klasach II gimnazjalnych zywciężyli uczniowie klasy IIB: Alicja Macheta, Paweł Nazarowicz i
Patryk Korczak. Najlepszymi z klas III gimnazjalnych okazali się: Katarzyna Ziniak, Magdalena
Buchalik oraz Oscar Ogrodnicki z klasy IIIA. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursuie
otrzymali dyplomy, a Ci, którzy zajęli pierwsze miejsca dodatkowo otrzymali nagrody - kupony w
wysokości £15, które przyznał Zarząd Koła Rodzicielskiego.
W sobotę 23.04.13 odbył się również konkurs na najpiękniejsze kartki wielkanocne, które
przekazaliśmy na sprzedaż w parafii, w celu zdobycia dodatkowych funduszy dla młodzieży
wyjeżdżającej na spotkanie z papieżem.
Zwycięzcami w klasach 5-6 zostali:
W klasach 0-4 zwyciężyli:
1 miejsce Aleksandra Lewandowska 5b,
1 miejsce Lucy Radford 3b,
2 miejsce Sandra Dębicka 5a,
2 miejsce Anita Sumara 2b
3 miejsce Hubert Gilas 5a.
3 miejsce Kamila Bryś 2c.
O wszystkich ostatnich wydarzeniach można przeczytać na szkolnej stronie internetowej.
Egzaminy GCSE, AS i A2 Polish
Daty egzaminów:
4688
GCSE Polish
46853 Speaking sobota 4 maj
46851 Listening 50 minut
14 czerwiec 2013 pm
46852 Reading 1 godz
17 czerwiec 2013 pm
46854 Writing
1 godz
17 czerwiec 2013 pm
1686
AS Polish
PLSH1
2 godz 30 minut
22 maj 2013 pm
2686
GCE A2 Polish
PLSH2
3 godz
5 czerwiec 2013 am
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Występ zespołu „Volare”
19.05.13 w POSK – Jazz Cafe o godzinie 17:00 odbędzie się powtórzenie występu chóru „Volare”.
Cena biletu £10, do nabycia w szkole lub można zarezerwować pod numerem telefonu:
07903532435 od godz.18:00 do 22:00. Z ostatniego przedstawienia nasza szkoła otrzymała od
członków grupy sumę £950, za którą serdecznie dziękujemy. Życzymy dalszego rozwoju i
wspaniałych sukcesów na wielu scenach.
Wolontariat w Domu Opieki „Kolbe House”
Informujemy, że jest możliwość wolontariatu dla starszej młodzieży (16-18 lat). Wolontariat będzie
polegał na spędzaniu czasu ze starszymi osobami pochodzenia polskiego, czytaniu gazet,
rozwiązywaniu krzyżówek itp. Można otrzymać referencje lub mieć zaliczony wolontariat do „Duke
of Edinburgh Award”. Kolbe House,18-19 Hanger Lane, London W5 3HH. Tel: 020 8992 4978
admin@kolbehouse.co.uk
Obóz letni Polskiej YMCA
Polska YMCA serdecznie zaprasza młodzież w wieku 11-17 na obóz sportowy, który w tym roku
odbędzie się w górach (Wisła-Malinka) od 17 do 31 sierpnia. Dalsze informacje
www.polskaymcalondon.com Tel 020 8992 5699.
Zapisy na nowy rok szkolny 2013/2014
Zapisy nowych uczniów odbędą się 08.06.213 od godziny 9:00 w sali Orchard Hall.
Zmiana w systemie opłat za rok szkolny 2013/2014
Aby zapewnić miejsce dla uczniów na kolejny rok szkolny i uniknać długiego oczekiwania na
miejsce z listy oczekujących, Powiernicy szkoły zdecydowali, że opłaty za nowy rok szkolny
2013/2014 za wszystkich uczniów będą przyjmowane 15.06.13 i 22.06.13.
Rezygnacje z miejsca w szkole
Bardzo prosimy rodziców, którzy rezygnują z miejsca w szkole o zgłoszenie tej informacji na
adres: szkola@szkola.org
18 maja - Szkolny Dzień Przebierańca
Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestniczenia w dniu przebierańca 18 maja 2013. Każdy
może przebrać się w dowolny strój i przynieść £1 na cele szkoły. Zapraszamy całe grono
pedagogiczne oraz wszystkich pracowników szkoły do przyłączenia się do zabawy.
Dyżury
Przypominamy również 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
13.04.13
20.04.13
27.04.13
04.05.13
18.05.13
01.06.13
08.06.13

Rozpoczęcie 3 trymestru
Wręczenie nagród za konkurs kartki wielkanocnej
Spektakl teatralny “Moralność Pani Dulskiej” klasy IV gim, AS i A2
Akademia z okazji Święta 3 Maja
Dzień Przebierańca
Ferie semestralne
Zapisy na rok szkolny 2013/2014

Marta Bniński - pełniąca obowiązki dyrektora szkoły
Rafał Banasiuk - Prezes Koła Rodzicielskiego
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