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Witamy

Zajęcia dodatkowe - piłka nożna, siatkówka, chór trwają do g. 13.30.
Zgłoszenia do nauczycieli; początek zajęć 29/09

wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów

Biblioteka szkolna posiada zbiór książek i czasopism dla dzieci i
młodzieży. Otwarcie Biblioteki 22/09.

w Polskiej Szkole 2018/19
W roku stulecia niepodległości Polska Szkoła rozpoczyna 66. rok
pracy. W tym roku szczególną wagę przykładamy do poznania, jak Polska
odzyskała niepodległość i uczczenia tego faktu. Przygotujemy akademię w
parafii z okazji świąt narodowych, w szkole odbędzie się koncert Przez
muzykę do niepodległości, konkurs recytatorski Kto ty jesteś? Polak mały .

W Polskiej Szkole poznajemy Ojczyznę na Obczyźnie.
W tym roku kładziemy nacisk na

rozwijanie sprawności czytania i

mówienia. Temu posłużą lektury, które uczniowie dostali na koniec
ubiegłego roku, a także dodatkowe zajęcia indywidualne Po polsku i po
angielsku zachęcające uczniów, którzy wolą mówić po angielsku do
mówienia po polsku. W klasach młodszych będziemy też testowali program
Pszczółka, który uczniowie mogą wykorzystywać w domu do doskonalenia
technik czytania. Do systematycznej pracy nad mówieniem i czytaniem po
polsku chcemy też zaprosić wszystkich rodziców. W zgłoszeniu do szkoły
wszyscy rodzice zobowiązali się do co najmniej 30 minut czytania i
rozmawiania po polsku z dziećmi.
W Polskiej Szkole czytamy z ciekawością i z radością.
W klasach 0-2 drugi rok będziemy pracowali z nową

serią

doskonałych podręczników Przyjaciele z piórnika dla dzieci uczących
się na Obczyźnie. W tym roku Ciekawskie pióro zawita do klas trzecich po
Figlarnej kredce i Sprytnym ołówku w klasach 1 i 2. W klasach starszych 6,
7, 8 i 9 wprowadzamy podręczniki z nowoczesnej serii Między nami.
Uczniów i rodziców zachęcamy do zaglądania w domu do tych ciekawych
książek i wspólnego czytania.
Dwie najstarsze klasy (10-11 i 12-13) rozpoczynają dwuletni cykl
przygotowania do nowych wersji egzaminów GCSE i A-level. Obydwa
egzaminy są nowoczesne, stawiają przed uczniami wysokie wymagania i
liczą się przy przyjęciu do college’ów, szkół wyższych i do pracy. Warto więc
od początku się starać, żeby na koniec osiągnąć dobre wyniki. Tego
życzymy wszystkim uczniom na ten rok szkolny!
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi imprezami szkolnymi w
Kalendarzu na lodówkę i bieżącymi informacjami na naszej stronie
internetowej.
Kontakt: 07948 103 594, polskaszkolaluton@yahoo.co.uk
Admin. Szkoły: soboty szkolne g. 10.15-12.30 Kierownik g. 10.30-11

Wyposażenie ucznia:
 wszyscy uczniowie dostaną zeszyty w szkole
 podręczniki można kupić w administracji
 lektury - nagrody uczniowie dostali na zakończenie ubiegłego roku szk.
 podstawowe przybory szkolne: ołówek, długopis, linijka, klej
 zdrowe drugie śniadanie np. kanapka, owoc i woda w takiej ilości, jaką
dziecko może zjeść w 10 min.

W Polskiej Szkole odżywiamy się zdrowo i jemy kolorowo.
 niebieska koszulka w niebieską sobotę. Każdy uczeń dostaje swoją
pierwszą niebieską koszulkę, następne można kupić w administracji s
Porządek dnia szkolnego:
Punktualność
Rodziców i opiekunów
9.55-10 zbiórka na boisku,
wspomaga
prosimy o niewjeżdżanie
10-13
lekcje
działalność.
na parking szkolny.
do 13.30 zajęcia dodatkowe
20-minutowa przerwa jest na dworzu
 W czasie lekcji uczniowie nie mogą samodzielnie wychodzić poza teren.
 Po lekcjach dziecko odbiera tylko osoba zgłoszona w podaniu do szkoły; w
razie zmiany konieczna jest pisemna informacja lub w sytuacjach nagłych
telefon do szkoły. Starsi uczniowie wychodzą ze szkoły samodzielnie tylko,
jeśli tak zostało to zostało zgłoszone w podaniu.
Koło Przyjaciół Polskiej Szkoły tworzą wszyscy rodzice i opiekunowie.
Koło Przyjaciół pomaga zorganizować imprezy szkolne i klasowe, kawiarenki
oraz zabawę andrzejkową w parafii. Andrzejki pokrywają zakup nagród–
lektur dla każdego ucznia na koniec roku. Bez stałego kontaktu, pomocy i
poparcia rodziców szkoła nie mogłaby funkcjonować.
Dyżury rodziców służą utrzymaniu porządku, zapewnieniu bezpieczeństwa
uczniów na przerwie, pomocy w pracach organizacyjnych. Bez odpowiedniej
liczby rodziców dyżurnych szkoła nie może sprawnie i bezpiecznie działać. W
razie niemożności przyjścia na dyżur prosimy o jak najszybsze
poinformowanie administracji (tel. 07948 103 594)
Informacja o ochronie dziecka (safeguarding) w Polskiej Szkole
znajduje się na www.polskaszkolaluton.org „o szkole/zapisy do szkoły”.
Główna osoba odpowiedzialna za safeguarding: Kierownik Marian Biskupski
Druga osoba odpowiedzialna za safeguarding: Urszula Żak
Szkoła poszukuje wolontariuszy:
nauczycieli, asystentów, pracowników organizacyjnych i administracji
Szkoła przesyła ważne informacje za pomocą smsów i emailowo.
Wszystkie bieżące informacje są na www.polskaszkolaluton.org
Kontakt: 07948 103 594, polskaszkolaluton@yahoo.co.uk
Admin. Szkoły: soboty szkolne g. 10.15-12.30 Kierownik g. 10.30-11

