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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Serdecznie witamy wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym. Szczególnie gorąco witamy
dzieci, które po raz pierwszy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Pragniemy aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę
oraz rozwijali swoje zainteresowania, pasje, poznawali nowych przyjaciół, a po latach pobytu w naszej szkole
wspominali ją z radością i wzruszeniem. W tym roku czeka Was mnóstwo interesujących wydarzeń, konkursów, w
których mamy nadzieję weźmiecie udział. Życzymy wszystkim uczniom dużo zapału do zdobywania wiedzy oraz
osiągania wspaniałych wyników w nauce i zachowaniu. Nauczycielom życzymy satysfakcji zawodowej oraz wielu
sukcesów w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Pozostałym pracownikom szkoły oraz Komitetowi Rodzicielskiemu
życzymy dużo zadowolenia z działalności na rzecz rozwoju szkoły. Uważamy za niezwykle cenne charytatywne
zaangażowanie powierników oraz zarządu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Zapisy do szkoły
Zapisy na rok akademicki 2009/2010 zostały zakończone. Na dzień dzisiejszy stan szkoły wynosi 591 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. Przyjęcia do klas na wszystkich poziomach zostaną zakończone po upływie drugiego
semestru w marcu 2010r.
Zastępca Kierownika
Pragniemy poinformować, że na prośbę Pani Kierowniczki, powiernicy szkoły, zaproponowali Pani Marcie Bnińskiej
stanowisko Zastępcy Kierownika. Pani Marta już od kilku lat pomaga Pani Kierowniczce w ciągle wzrastającej ilości
pracy w szkole. Cieszymy się bardzo, że Pani Marta zgodziła się podjąć tę funkcję.
Dzienniczek ucznia
Każdy uczeń w klasach 0 do IV gimnazjalnej otrzymał dzienniczek ucznia, w którym ma wpisywać pracę domową.
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, trzeba będzie zakupić nowy w sekretariacie szkoły.
Koszt £2.00.
Książki / nowe podręczniki
Wszystkie książki i podręczniki są własnością szkoły. Należy je szanować i nie pisać w nich długopisem. Podręczniki i
książki z biblioteki muszą być oddane do szkoły przed zakończeniem roku szkolnego w dwóch ostatnich tygodniach
semestru letniego.
Opłaty
Przez pierwsze cztery soboty semestru można było uregulować należne opłaty za szkołę. Nadal ponad sto rodzin nie
wywiązało się z tego obowiązku. Zgodnie z regulaminem szkolnym, dzieci których rodzice zalegają z opłatą więcej niż
pół semestru (do ferii semestralnych) będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy
uczniów. Uczniowie klas GCSE, AS i A2, których rodzice nie uregulowali wymaganych opłat, nie będą zgłoszeni przez
naszą szkołę do egzaminów państwowych.
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 należy przekazać pisemnie do sekretariatu szkoły lub emailem na
adres: info@szkola.org
Regulamin
Rodzice, którzy zapłacili za szkołę podpisali nowy regulamin i oddali formę przy opłatach. Przypominamy rodzicom
uczniów klas gimnazjalnych, że młodzież ma również obowiązek zapoznania się z regulaminem i zwrócenia
podpisanego potwierdzenia wychowawcy klasy do soboty 17.10.09.
Walne Zebranie wszystkich rodziców – 21-go listopada 09
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się 21.11.09 o godzinie 9:10 w głównym budynku
szkolnym. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego zebrania będa do wglądu w sekretariacie szkoły.
Zapraszamy rodziców do pracy w Zarządzie Koła Rodzicielskiego oraz w gronie powierników. Zgłoszenia lub pytania
na ten temat prosimy kierować do Pana Andrzeja Rumuna – Prezesa Zarządu. Chętnych do pomocy w działalności
na rzecz szkoły zapraszamy po zebraniu na kawę i herbatę.
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Ankieta
Chcemy poznać Państwa opinie na temat funkcjonowania szkoły. Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety,
którą wkrótce rozdamy uczniom i oddanie jej do nauczycieli klas do dnia 14.11.09.
Świadectwa
W sekretariacie szkoły są do odebrania świadectwa i nagrody z ubiegłego roku szkolnego.
Konkurs
Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w konkursie pt”… i ja też chcę Ci opowiedzieć o Polsce.” Wszystkie klasy
otrzymały ulotkę na ten temat. Zgłoszenia do konkursu przyjmują wychowawcy klas. Prace przyjmowane będą do
początku grudnia.
Piłki na podwórku
Przypominamy, że na podwórku można grać w piłkę tylko w wyznaczonym miejscu używając miękkie piłki szkolne.
Piłki przyniesione przez uczniów będą odbierane przez osoby dyżurujące.
Pomoc przy małym budynku
Poszukujemy chętnych rodziców do pełnienia dyżurów przy drzwiach w małym budynku (dwa razy w miesiącu tylko
rano podczas pierwszej godziny). Prosimy o zgłoszenia do Pani Małgorzaty Ziniak pod numerem telefonu: 07876
175715
Wyniki egzaminów uczniów naszej szkoły
GCSE: A*-22, A-16, B-1, E-1. AS: A-14, B-6, U-1. A2: A-11, B-2, C-1.
Egzamin GCSE
W klasie IV gimnazjalnej uczniowie przygotowywani są do zdawania egzaminu GCSE z języka polskiego. Wiemy, że
w niektórych szkołach angielskich jest nacisk, żeby uczniowie zdawali egzamin wcześniej (np. w angielskiej klasie 9
czy nawet 8). Uczniowie, którzy zdecydują się zdawać egzamin GCSE wcześniej powinni powiadomić kierownictwo
szkoły. Po rocznej lub dwuletniej przerwie, nie możemy zapewnić uczniom miejsca na kursie A level (AS i A2) z
powodu ograniczonej ilości miejsc.
Zgłoszenia do egzaminów GCSE, AS oraz A2
Forma na zgłoszenia do egzaminów państwowych będzie rozdana w klasach IV gim, AS i A2 po feriach
semestralnych. Wypełnioną formę razem z opłatą za egzamin należy zwrócić do szkoły do dnia 12-go grudnia. Nie
przyjmujemy zgłoszeń ani opłat poza tym terminem. W przypadku spóźnienia uczeń będzie zobowiązany do
znalezienia innej placówki, w której będzie mógł przystąpić do egzaminów.
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.
List od Ministra Edukacji w Polsce
W odpowiedzi na często zadawane pytanie : „Czy szkoła wydaje świadectwa ukończenia klasy, które jest ważne w
Polsce?” – ostatnio wszystkie szkoły sobotnie otrzymały list od Ministra Edukacji Narodowej, w którym jest napisane
następująco: „Obecnie poza granicami Polski istnieją tylko dwie szkoły (w Atenach i Moskwie), które realizując
ramowy program nauczania, mają prawo do wydawania świadectw identycznych jak wydawane przez szkoły
publiczne w Polsce. Na terenie Wielkiej Brytanii (..) istnieją dwie szkoły podległe ZS na Solcu, (Shepherd’s Bush i
szkoła przy Ambasadzie RP). Świadectwa wydawane przez te szkoły mają w Polsce jedankowy status prawny jak
wydawane przez społeczne szkoły „sobotnie”. Ani jedno ani drugie świadectwo nie jest podstawą do przyjęcia ucznia
do szkoły w Polsce.”
Ważne daty/wydarzenia szkolne
24/10/09 i 31/10/09 – Wolne soboty (half term)
14/11/09 – Akademia z okazji 11-go listopada
21/11/09 – Walne Zebranie wszystkich rodziców
21/11/09 – Wieczór towarzyski dla rodziców – „Quiz Night”
28/11/09 – Wyjazd do teatru „Syrena” (młodsze klasy)
12/12/09 – Jasełka, kiermasz ciast, koniec 1-go semestru
Więcej informacji podamy bliżej terminów. Kalendarz na cały rok będzie rozdany 17/10/09
Dziękujemy za współpracę
Renata Chudzik - Kierownik Szkoły i Andrzej Rumun - Prezes Zarządu Koła Rodzicielskiego
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