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KOMUNIKAT, 20 marca 2018 r. 

 

 Śp. Siostra Teresa Czarniecka 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że we czwartek 15 marca 2018 r. pożegnaliśmy siostrę Teresę 
Czarniecką, która przez 35 lat prowadziła lekcje religii w naszej szkole i przygotowywała dzieci do 
Pierwszej Komunii Świętej. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele 
Dyrekcji, Zarządu i Koła Rodzicielskiego. W krótkim przemówieniu prezes Szkoły przypomniał o 
wielkim zaangażowaniu Siostry Teresy w wychowanie wielu pokoleń naszych dzieci. 

 

Egzaminy GCSE, AS, A2 

Uczniowie klas IV Gimnazjum, kursu AS i A2 zakończyli egzaminy próbne, wchodząc tym samym 
w ostatni etap przygotowań do egzaminów państwowych, które odbędą się jak następuje: 

Klasy IV Gimnazjum GCSE Speaking   24 marzec 

                                               Listening   15 czerwiec  

                                               Reading    20 czerwiec 

                                               Writing     20 czerwiec 

Kurs AS            23 maj 

Kurs GCE A2   6 czerwiec 

 

Zapisy do szkoły na rok 2018/19. 

Zapisy nowych uczniów odbędą się w soboty 12-go i 19-go maja br. 

Uaktualniony formularz do zapisu dziecka pojawi się już wkrótce na szkolnej stronie internetowej. 

 

Dyżur Prezesa 

W każdą sobotę, w godzinach 12.00 – 12.45 prezes lub wiceprezes będą dostępni dla Rodziców i 
chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania czy uwagi. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się w 
Punkcie Informacyjnym w Sali Orchard Hall. Zapraszamy. 

 

Punktualność 

Przypominamy, że zajęcia lekcyjne rozpoczynają się wraz z dzwonkiem o godzinie 8.55. 
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Reguła ta obowiązuje wszystkich uczniów i ułatwia pracę zarówno dzieciom jak i nauczycielom. 
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej kwestii. 

 

Fachowe porady na warsztatach finansowych 

W dniu, 21-go kwietnia br. o godzinie 9.30 zapraszamy Państwa na spotkanie z panem 
Sebastianem Fuzem, doradcą finansowym z firmy City & Country Financial Services Ltd. 

Z uwagi na duże zainteresowanie poprzednim wykładem, pan Fuz proponuje prelekcje 

dotyczącą jednego z trzech obszarów: 

•    Ubezpieczenia i testament – w jaki sposób najlepiej zadbać o siebie i rodzinę. 
•    Kredyty hipoteczne – kupić czy nie kupić? Oto jest pytanie. 
•    Planowanie emerytalne - plany finansowe, które pomogą nam w póżniejszym okresie 

       życia. 

 

Przewidywany czas trwania: 1.5 godz. Pytania i tematy do dyskusji można również zgłaszać do 
pana Fuza przed wykładem na adres mailowy: sebastian.fuz@ccfs.london 

 

Podziękowania 

Naszym sponsorom: sklepowi Wierzejki, firmie doradztwa finansowego City & Country Financial 
Services Ltd., klubowi sportowemu IBB Polonia oraz delikatesom Mleczko  dziękujemy za hojne 
wsparcie i współpracę na rzecz szkoły. 

 

 

Przerwa świąteczna. 

W związku ze Świętami Wielkanocnymi, szkoła będzie zamknięta przez trzy kolejne soboty: 

31-go marca, 7-go kwietnia i 14-go kwietnia.  

 

Kiermasz świąteczny – prosimy o domowe wypieki! 

W najbliższą sobotę, 24-go marca, odbędzie się w naszej szkole tradycyjny kiermasz wielkanocny. 
Jak zawsze, prosimy Rodziców o przyniesienie ciast, babeczek i innych słodkości, a także o 
zaopatrzenie dzieci w drobne pieniążki. Dodatkowymi atrakcjami będą  stoisko z książkami, loteria 
wielkanocna oraz ręcznie wyrabiane ozdoby świąteczne. 

 

Msza święta 

W sobotę 24-go marca o godzinie 12.00 w Ealing Abbey odprawiona zostanie uroczysta Msza 
święta. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów. 

 

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzymy wszystkim pokoju, miłości i nadziei, które 
Zmartwychwstały Jezus wnosi w nasze życie. 

 

Radosnego Alleluja! 

 

Dyrekcja, Zarząd i Koło Rodzicielskie 
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