Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Luton i Dunstable
Prosimy o
terminowe opłaty za szkołę
terminową wpłatę kaucji za dyżury
terminowe wykonanie dyżuru szkolnego
Dyżury rodziców służą utrzymaniu porządku, zapewnieniu
bezpieczeństwa uczniów na przerwie, pomocy w pracach
organizacyjnych. Jeśli ktoś nie może odbyć dyżuru w umówionym
terminie, prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym
administracji (tel. 07948 103 594), żeby można ustalić
zastępstwo. Bez odpowiedniej liczby rodziców dyżurnych szkoła nie
może sprawnie i bezpiecznie funkcjonować.
Szkoła poszukuje wolontariuszy
• nauczycieli do klas starszych
• nauczycieli do klas młodszych
• asystentów
• specjalisty informatyka
Kontakt ze szkołą:
Telefon: 07948 103 594, email: polskaszkolaluton@yahoo.co.uk
Administracja Szkoły: soboty szkolne g. 10.15-12.30 na sali gimn.
Kierownik Szkoły: soboty szkolne g. 10.30-11 na sali gimnastycznej
Wychowawcy klas, trenerzy – sms, telefon, email, zebrania
•
Szkoła przesyła ważne informacje za pomocą smsów
•
Wszystkie bieżące informacje są na www.polskaszkolaluton.org
WAŻNE W razie zmiany adresu, numeru telefonu,
adresu emailowego prosimy o uaktualnienie danych w
szkolnej administracji, telefonicznie lub emailowo.

Podstawy Ochrony Dziecka Short Safeguarding Guidelines 2017/18

Dokument o bezpieczeństwie dzieci w szkole znajduje się na stronie
www.polskaszkolaluton.org w zakładce „o szkole/zapisy do szkoły”.
Główna osoba odp.za safeguarding: Kierownik Marian Biskupski
Druga osoba odp. za safeguarding: Urszula Żak
Safeguarding–Ochrona Dziecka
http://lutonlscb.org.uk/pdfs/threshold-framework.pdf

Safeguarding in Luton/ Porady i interwencja:
Referral and Assessment Team, tel. 01582 547653
Emergency Duty Team: 01525 405109 (Professionals) 0300 300 8123 (Public)
LADO Local Authority Designated Officer: 01582 548069

Rodzice i opiekunowie nie wjeżdżają na teren parkingu szkolnego
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Biuletyn dla uczniów, rodziców i pracowników
Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable
semestr wiosenny styczeń – marzec 2017/18
Otrzymaliśmy tytuł

Bronze Quality Framework Award
przyznawany przez National Resource Centre for Supplementary Education.
Jest to potwierdzenie, że szkoła spełnia podstawowe wymogi
bezpieczeństwa i organizacji pracy.
Pierwszy semestr w Polskiej Szkole był intensywny i pracowity.
Otworzyliśmy trzy nowe klasy – 2c, 9 i 6b, przyjęliśmy nowych nauczycieli i
asystentów. Szczególnie cieszymy się, że w tym roku w szkole pracuje
sześcioro młodzieżowych asystentów, a pięcioro z nich to absolwenci naszej
szkoły.
Systematyczna nauka była najważniejszą rzeczą we wszystkich klasach.
Polskiego uczyliśmy też w działaniu. Uczniowie realizowali zadania projektu
„Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły”: poznali legendy Warkocz Wisły,
Bogumiła, Toruńskie pierniki, wypowiadali się i pisali wypracowania, wykonali
też różne prace plastyczne, nauczyli się piosenki Płynie Wisła płynie, mieli
lekcje geografii z mapą Polski, w klasach odbyły się quizy o Wiśle. W
bibliotece szkolnej znajduje się kronika projektu. Zapraszamy do obejrzenia!
Klasy 4, 5, i 6 obejrzały sztukę teatralną Królewna Śnieżka wystawioną
przez Teatr Syrena w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.
Cała szkoła odwiedziła polskie groby na cmentarzu w Stopsley w Luton.
Uczniowie uczestniczyli też w wielu innych wydarzeniach – w pasowaniu
pierwszoklasistów, akademii z okazji 11 listopada, mszach szkolnych, szkolnej
wigilii. Wszystko to składa się na naukę polskiego i Polski.
Nauczyciele, asystenci, pracownicy administracji szkoły i rodzice z dużym
powodzeniem zorganizowali doroczną zabawę andrzejkową, dzięki której
mamy fundusze na nagrody-lektury na koniec roku szkolnego, kiermasz
świąteczny, który zasili fundusz teatralny dla najmłodszych klas, kiermasz
książek, po którym udało nam się zakupić blisko sto nowych książek do
biblioteki.
Nauczyciele i asystenci doskonalili się zawodowo na warsztatach
prowadzonych przez metodyka i autorkę podręczników, z których korzystamy,
a także na Konferencji Nauczycielskiej Polskiej Macierzy Szkolnej.
Pierwszy semestr był bardzo udany dzięki pracy i zaangażowaniu uczniów,
nauczycieli, asystentów, administratorów, a przede wszystkim RODZICÓW.
Wspierają nas Państwo na każdym kroku i za to najserdeczniej dziękujemy!
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Zapraszamy wszystkich uczniów
do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

Konkurs o
Niebieski Puchar Polskiej Szkoły
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

Piłsudski kl. 3A, 5A, 8
Paderewski kl. 1B, 2A, 4B
Wyszyński kl. 1A, 4A, 6
Jan Pawel II kl. 2B, 6B, GCSE
Szymborska kl. 3B, 6A, A-level
Religa kl. 2C, 5B, 7

W niebieskich sobotach zwyciężyli
14 października Dom Religa
11 listopada Dom Piłsudski
9 grudnia Dom Religa
16 grudnia Dom Piłsudski

Następne
niebieskie
soboty:
13/01
20/01
3/03
23/03
Koszulki szkolne
można kupić w
administracji
szkoły.

Biblioteka szkolna wzbogaciła swój zbiór o nowe książki dla
dzieci i młodzieży. Biblioteka jest otwarta w czasie przerwy.
Zachęcamy do regularnego czytelnictwa!!
Przyjmujemy darowizny niezniszczonych książek i czasopism.
Teczka ucznia Polskiej Szkoły
Prosimy Rodziców o pomoc uczniom
w sprawdzeniu zawartości teczki:
• podręcznik i zeszyt
• lektura
• piórnik: długopis, ołówek, gumka,
temperówka, kredki, linijka, klej,
bezpieczne nożyczki, klasy młodsze –
farbki, kolorowy papier
• Zdrowe drugie śniadanie np.
kanapka, owoc i woda w takiej ilości,
jaką dziecko może zjeść w 10 min.
Nie należy przynosić: gier elektron.,
zabawek, cennych przedmiotów.
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Dzień szkolny zaczyna się o
9.55 zbiórką na boisku ( w
razie deszczu w sali gimn.).
Zakończenie dnia o g. 13,
treningi i chór o 13.25.
Zmieniamy przerwę
dla klas 0-2:
11.20-11.30 drugie śniadanie
11.30-11.50 przerwa na boisku
dla klas 3-Alevel
11.50-12.10

Msze szkolne
• Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, rodziców i przyjaciół do
uczestniczenia w mszach szkolnych o g. 11 w kościele w Dunstable.
• Jest to okazja do wspólnego przeżycia modlitwy.
• Klasy przygotowują oprawę mszy. Uczniowie i pracownicy przychodzą w
szkolnych koszulkach, na mszę wprowadzany jest sztandar szkolny.
• Po mszy rodzice z poszczególnych klas zapraszają na ciasto i herbatę.

Konkurs
jest
organizowany
przez
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polską
Macierz Szkolną w Wielkiej Brytanii i Fundację
Świat na Tak i jest przeznaczony dzieci i
młodzieży mieszkających poza granicami
Polski. W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło
udział 1500 uczestników z całego świata. Formularz zgłoszeniowy i informacje
o konkursie, można znaleźć na www.swiatnatak.pl/byc-polakiem-ix-2018/
Termin nadsyłania prac mija 4 marca br. Zapraszamy uczniów do zgłaszania
się do nauczycieli, którzy pomogą w wyborze tematu i zaplanowaniu pracy,
zgłoszeniu i wysłaniu pracy. Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę
w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie otrzymają nagrody oraz będą
uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach. Nagrodzona zostanie również
szkoła, z której wpłyną prace laureatów. Powodzenia!

Tematy:
Grupa 1 : 6 – 9 lat :„Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.
Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer
okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.”– prace literackie.
Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer
okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.”– prace literackie.
Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.
Grupa 5 : 10 – 22 lata : „Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu
niepodległości w 1918 r." – prace multimedialne.
Plany na semestr wiosenny
Jasełka
Bale i baliki karnawałowe
Studniówka
Wierszowisko
Kiermasz wielkanocny
Trzy palemki i Jajko szkolne
Uwaga! Zmiana terminu konkursu ortograficznego, który odbędzie się w semestrze letnim.
Egzaminy
Uczniowie najstarszych klas składają w styczniu swoje
zgłoszenia do egzaminów państwowych GCSE i A-level.
Egzaminy odbędą się w maju i w czerwcu.

