KOMUNIKAT nr 8, 18 czerwca 2015

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

20.06.2015

To już ostatni komunikat w tym roku szkolnym.
Wszystkim rodzicom składamy wyrazy uznania za pielęgnowanie mowy ojczystej, kultywowanie naszych obyczajów i
wychowywanie dzieci w pięknych polskich tradycjach.
Razem z gronem pedagogicznym wdzięczni jesteśmy za pracę w domu, za uczęszczanie na wywiadówki i wsparcie
wszystkich szkolnych przedsięwzięć.
Mamy nadzieję, że mijający rok szkolny był dla wszystkich uczniów rokiem wytężonej nauki, rozwoju oraz wielu
edukacyjnych przyjemności.
Serdecznie dziękujemy Powiernikom Szkoły za dbanie o jej rozwój, a Kołu Rodzicielskiemu za ciężką i wytrwałą pracę
na rzecz naszych uczniów i całej szkolnej społeczności.
OSTATNIE WYDARZENIA
09.05.15 klasy AS odwiedziły Archiwum AK na Ealingu. Młodzież wróciła bardzo zadowolona, a niektórzy uczniowie
zainteresowali się i wyrazili chęć pracy charytatywnej w archiwum. Więcej informacji o tej wizycie oraz kolorowe zdjęcia
można zobaczyć na naszej stronie internetowej.
16.05.15 klasy III gimnazjalne wysłuchały prelekcji na temat polskiego lotnictwa w UK. Młodzież miała okazję obejrzeć z
bliska order Virtuti Militari jak też oryginalne dokumenty oraz listy pisane rękami naszych lotników.
23.05.16 studenci kursu A-level wysłuchali prezentacji na temat tłumaczeń związanych z egzaminem maturalnym.
Prezentację przygotował pan Marek Kaźmierski.
Również 23.05.15 mieliśmy w szkole „Dzień Piżamowy”. Z inicjatywy Samorządu Szkolnego wszyscy uczniowie zbierali
pieniążki na chorą Mayę Zubel. Uczniowie wraz z wychowawcami zrobili kartki dla chorej dziewczynki. Nasza szkoła
przeznaczyła na Fundację „Neuroblastoma Children’s Cancer Alliance” £780.
Serdecznie Wam dziękujemy za wsparcie szlachetnego celu!!!
W pierwszą sobotę czerwca obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Dziecka”. W klasach 0-4 szkoły podstawowej
uczniowie mieli gry i zabawy, które sprawiły najmłodszym wiele radości. Uczniowie od klas 5 szkoły podstawowej do
kursu A2 otrzymali od Koła Rodzicielskiego pączka. To był bardzo przyjemny dzień dla wszystkich naszych pociech.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszego pierwszego szkolnego
festynu.
Mimo niezbyt dobrej pogody kiełbaski z grilla smakowały wyśmienicie, ciasta również. Uczniowie i rodzice mieli dużo
przyjemnych wrażeń na „Koncercie Talentów”. Jesteśmy dumni z muzycznych umiejętności naszych uczniów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Wielką frajdę sprawiły także uczniom stoiska z wieloma różnościami. Dochód z festynu wyniósł ponad £1,000!
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie.
OPŁATY ZA ROK SZKOLNY 2015-16
Prosimy wszystkich rodziców o uiszczenie opłaty za naukę do 20.06.15 żeby zapewnić miejsce dla dziecka w szkole na
następny rok. Po 20.06.15 do opłaty online będzie doliczona kara za późną płatność £20. Ostatni termin na płatności (z
karą) – 27.06.15.
ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK 2015/2016
Zapisy na rok szkolny 2015/2016 zostały zakończone. Nie dysponujemy miejscami od klas 1-6 szkoły podstawowej oraz
w klasie I gimnazjalnej. Obecnie mamy także wiele dzieci na liscie oczekujących w klasach 0-4 więc nie przyjmujemy
dalsze zapisy na listę oczekujacych do tych klas.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
04.07.15 - rozdanie świadectw, wyróżnień i dyplomów za 100% frekwencję oraz zajęcia w klasach z nowymi
wychowawcami.
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Komunikat / czerwiec 2015
MATERIAŁY PO WARSZTACIE Z PSYCHOLOGIEM
25.04.15. odbył się warsztat o dwujęzyczności dla rodziców. Materiały z tego spotkania, które przygotowała pani
psycholog Anna Jurek, dostępne są w sekretariacie szkoły.
AKADEMIE NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 27.06.15
Akademie na zakończenie roku szkolnego odbędą się 27.06.15 w dwóch turach.
Akademia dla uczniów klas 0-4 szkoły podstawowej godzina 9:15 w Orchard Hall.
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odprawiona będzie w Ealing Abbey o godzinie 10:30.
Akademia dla uczniów od klas 5 szkoły podstawowej do klas III gimnazjalnych o godzinie 12:00 również w Orchard
Hall. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
04.07.15 - rozdanie świadectw, wyróżnień i dyplomów za 100% frekwencję oraz zajęcia w klasach z nowymi
wychowawcami.
INFORMACJA OD NASZYCH GOSPODARZY - St. Benedict’s School
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+) - 8 października 2015
Junior School (4+) - 17 września 2015
Senior School (11+) - 18 czerwca i 15 września 2015
Cała szkoła (3-18) - 3 października 2015
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
AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ
Szkółka piłkarska dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 12 kwietnia przy Brentside High
School, Greenford Avenue, London W7 1JJ. Więcej informacji pod linkiem
http://www.fauk.pl/20O=London%20Ealing-szkolka-pilkarska
DYŻURY
W przypadku niewywiązania się z obowiązku, zgodnie z regulaminem szkoły, pobierana będzie kara w wysokości £25
za każdy niewykonany dyżur.
KALENDARZ
Ważne daty i wydarzenia szkolne
20.06.15 Opłaty i Pożegnanie klas IV gimnazjalnych
27.06.15 Zakończenie roku szkolnego - dwie akademie i Msza Święta godzina 10:30
04.07.15 Rozdanie świadectw, wyróżnień, dyplomów za 100% frekwencję oraz zajęcia w klasach z nowymi
wychowawcami.
12.09.15 Początek zajęć na rok 2015/2016 godzina 8:55.
WAKACYJNE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH
Dla uczniów, rodziców, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, Powierników i Koła Rodzicielskiego
życzymy radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Życzymy także przyjemnego odpoczynku od zajęć w szkołach, dużo uśmiechu, pięknych wakacyjnych wrażeń
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

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