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Sprawozdanie Dyrektora Szkoły z działalności Polskiej Sobotniej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu za rok szkolny 
2016/2017 oraz za okres od 09.07.17. do 09.12.17. 
 
Sprawozdanie Dyrektora Szkoły składa się z pięciu części i obejmuje: 
I.  Dane za rok szkolny 2016/2017 
II. Organizacja szkoły do dnia 09.12.17, tj. do dnia dzisiejszego zebrania 
III. Nowy sposób pracy Dyrektora Szkoły  
IV. Podziękowania 
V. Podsumowanie  
 

Ad I. Dane za rok szkolny 2016/2017 zawierają: 
a) Organizacja Szkoły i programu nauczania 
W roku szkolnym 2016/2017 przepracowane zostały 33 soboty. 
Przeciętna liczba uczniów w szkole wynosiła 620 uczniów.  

Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym  2016/17 był następujący: 
•  1 dyrektor szkoły, 
•  2 zastępców dyrektora (mały i duży budynek), 
•  35 wychowawców klas, 
•  3 nauczycieli religii, 
•  2 nauczycieli śpiewu, 
•  1 nauczyciel geografii  
•  2 nauczycieli historii, 
•  15 asystentów do najmłodszych klas. 

 
Ilość klas w roku akademickim 2016/2017  obejmowała 34 klasy i przedstawiała się 
następująco: 
 

• 2 klasy zerówki, 
• 3 klasy polsko-angielskie, 
• 14 klas szkoły podstawowej, 
• 11 klas gimnazjalnych, 
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• 4 klasy maturalne AS i A2 
  

Odpowiedzialność za klasy do końca roku szkolnego 2016/2017: 
• Pani Agnieszka Karpuk – asystenci  
• Pani Anna Pietrzycki – klasy 0-4 oraz klasy polsko-angielskie,  
• Pani Marta Białkowska – klasy 5 i 6  
• Pani Agnieszka Chmiel-Stańko – klasy I i II gim  
• Pani Paulina Zaleśny – klasy III i IV gim 
• Pani Magdalena Bahadrian – klasy AS i A2. 

 
W ubiegłym roku szkolnym odbyły się trzy rady pedagogiczne. Zostały sprawdzone 
dzienniki. 
 
Jak co roku, program nauczania został  przygotowany przez grono pedagogiczne w oparciu o 
wytyczne Podstawy Programowej  Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Program nauczania języka 
polskiego dla uczniów uczących się poza granicami kraju.  Program ten opracowany  został 
jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Program  nauczania dla klas III i IV gimnazjalnych oraz Kursu A Level obejmującego klasy 
poziomu AS i A2 oparty jest na wymaganiach Państwowego Centrum Egzaminacyjnego AQA 
przeprowadzającego egzaminy z j. polskiego  na poziomie GCSE i A Level. 
Wytyczne programu nauczania – Podstawy Programowej są dostępne do wglądu w 
bibliotece szkolnej. 

 

Wyniki z egzaminów państwowych z j. polskiego na poziomach GCSE i A Level były 
następujące: 

GCSE: 27-A*, 11-A, 0-B, 1-C, 0-D 
AS: 24-A, 8-B, 2-C, 0-D 
A2: 16-A*, 10-A, 1-B, 3-C, 1-D 

b) Wydarzenia szkolne  
Patriotyczne  – udział delegacji szkoły wraz z pocztem sztandarowym oraz uczniów z 
klas kursu A Level. 

• Pod Pomnikiem Lotnika:  rocznica Bitwy o Anglię 

• W obchodach rocznicy Katyńskiej, 

• Na cmentarzach, gdzie młodzież z klas A2 zapaliła znicze na grobach poległych 
tam Polaków. 

              Wycieczka historyczna : 
• Do Instytutu Polskiego i Muzeum im. generała Sikorskiego,  na która co roku 

wyjeżdżają uczniowie klas IV gimnazjum 

              Uroczyste akademie szkolne  - upamiętnienie najważniejszych świąt narodowych: 
• Akademia na 11 listopada   
• Akademia na  3 maja  
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Spotkania edukacyjne  
• Spotkanie z p. Meresch –autorką książki o Katyniu – klasy A Level 
• Spotkanie z Lotnikiem –uczestnikiem Bitwy o Anglie- klasy A Level 
• Wizyta p. M. Kupiszewskiej z prelekcja “Spotkanie z Rotmistrzem Witoldem 

Pileckim” – klasy  kursu A Level 
• Wizyta policji w szkole i spotkanie z uczniami klas 5 i 6. 
• Spotkanie z  p. Krzysztofem de Berg na lekcji historii w klasach 4-tych szkoły 

podstawowej. 
Wydarzenia edukacyjne dla najmłodszych uczniów  

• Wiosenny konkurs recytatorski dla  najmłodszych  uczniów szkoły podstawowej  

• „Szkolne wierszowisko” dla  klas 4a i 4b szkoły podstawowej 

• Dzień Matki 

• Dzień Ojca 

• Dzień Dziecka 

 
Inne wydarzenia integracyjne: 

• Bal maturalny zorganizowany z inicjatywy uczniów kursu A Level z  klas A2 z 
tego rocznika 

Inne wydarzenia szkolne: 

• Pożegnanie  klas IV gimnazjum 

• Akademia zakończenia roku szkolnego dla uczniów z małego budynku 

• Akademia zakończenia roku szkolnego dla uczniów z dużego budynku. 
Spotkania religijne: 

• Trzy Uroczyste Msze Święte 

• Rekolekcje Wielkopostne  
 
 

Ad. II  Organizacja szkoły do dnia 09.12.17. 

Skład  Grona Pedagogicznego w roku akademickim 2017/18 jest następujący: 
• 1 dyrektor szkoły, 
• 2 zastępców dyrektora (mały i duży budynek), 
• 35 wychowawców klas  
• 3 nauczycieli religii, 
• 2 nauczycieli śpiewu, 
• 1 nauczyciel geografii  
• 2 nauczycieli historii, 
• 15 asystentów w najmłodszych klasach. 

 
 
Ilość klas w roku szkolnym 2017/2018 obejmuje łącznie 35 klas na które składają się: 
 

•   2 klasy zerówki, 
• 3 klasy polsko-angielskie, 
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• 14 klas szkoły podstawowej, 
• 12 klas gimnazjalnych, 
• 4 klasy maturalne  AS i A2 

 

Odpowiedzialność  za klasy  w roku szkolnym 2017/2018 : 
• Pani Anna Pietrzycki – klasy 0-4 oraz klasy polsko-angielskie 
• Pani Agnieszka Karpuk – asystenci  
• Pani Justyna Sierant – klasy 5 i 6 
• Pani Agnieszka Chmiel-Stańko – klasy I i II gim  
• Pani Jolanta Grzybowska –Szczurek  – klasy III i IV gim 
• Pani Magdalena Bahadrian – klasy AS i A2. 

 
Ad. III Nowy sposób pracy Dyrektora Szkoły – w obecnym roku szkolnym 2017/2018 
 

Wykonywanie obowiązków Dyrektora Szkoły rozpoczęłam od uzupełnienia zastanych 
i zaplanowanych wcześniej  ośmiu wakatów nauczycielskich wynikających z  
osobistych decyzji.  
Pozyskiwanie nowych nauczycieli oraz  przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego 
zakończyłam  pomyślnie  jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.  Efektem końcowym 
podjętej pracy było przedstawienie Zarządowi Szkoły kompletnego składu grona 
pedagogicznego na obecny rok akademicki  – (nauczyciele wykwalifikowani i 
dyplomowani). 
Kolejne ważne  zadanie stanowiła Lista nauczycieli na zastępstwa, która jest  przeze 
mnie uzupełniana adekwatnie do różnych potrzeb szkoły. 
 
Dnia 02.09.17 przygotowałam i przeprowadziłam Rade Pedagogiczną, na której 
przedstawiłam nowy sposób pracy Dyrektora szkoły, obejmujący nową jakość 
zarządzania gronem pedagogicznym i procesem nauczania  oraz  ścisłą  i dobrą 
współpracę z Zarządem szkoły. 
Dyrektor szkoły - wykwalifikowany  nauczyciel języka obcego - jest w stanie 
zabezpieczyc szkołę prowadząc zastępstwa  na kazdym poziomie nauczania.  Idąc za  
moim przykładem, zastępcy Dyrektora w dużym i małym budynku zobowiązani są do 
przeprowadzania zastępstw w klasach im podlegających za wyjątkiem klas kursu A 
Level, które mieszczą się w chwili obecnej tylko  w kompetencjach Dyrektora. 
Ponadto przedstawilam i aktywnie wdrażam w szkole  nowy rodzaj hospitacji – 
„hospitacja diagnozująca”,  której główne elementy stanowią: dokonania i osiagniecia 
ucznia oraz  tzw. learning walk. Powyższy model hospitacji przedstawilam podczas 
prelekcji pt.  „Hospitacja lekcji i jej znaczenie w rozwoju zawodowym nauczyciela” na 
konferencji jesiennej dla dyrektorów polskich  szkól sobotnich, organizowanej przez 
Polską Macierz Szkolną w listopadzie br.  Jako jeden z elementów wdrażanej w szkole 
formy hospitacji powołana została  nowa uroczystość dla uczniów  klas 
egzaminacyjnych. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym miały miejsce uroczystości 
wręczenia dyplomów z wynikami z egzaminów państwowych z j. polskiego dla 
naszych absolwentów i asystentów oraz dla uczniów klas AS. 
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Wywiązując się z obowiązku  nadzorowania i zarządzania procesem nauczania 
przeprowadziłam już pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z nauczycielami -  
kadrą zarządzająca  w poszczególnych grupach wiekowych -  na którym podzieliłam 
się swoją wiedzą i doświadczeniem pracy oraz dokonałam oceny programów 
nauczania i przekazanych do sprawdzenia dzienników. 
 
Uznając bezpieczeństwo uczniów za sprawę priorytetową wskazałam  na konieczność 
posiadania w Gronie Pedagogicznym nauczycieli pełniących wraz ze mną funkcje Child 
Protection Officers. Zarząd szkoły zgłosił uczestnictwo dwóch  nauczycieli w szkoleniu 
z  tego zakresu.  
Bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów zostało także zabezpieczone przy 
współpracy z Zarządem szkoły dotyczącej sformalizowania sytuacji zastosowania i 
przechowywania EpiPen oraz kart zdrowia uczniów.  
 
Przedstawione powyżej nowe inicjatywy i działania  dyrektora na rzecz szkoły są 
podejmowane przy  aktywnym  wsparciu  rodziców tworzących  Zarząd  i Koło  
Rodziców.  Bardzo dobra i profesjonalna współpraca Dyrektora  szkoły z Zarządem 
szkoły , ukierunkowana na dobro naszych uczniów, przynosi  zamierzone efekty.  
 
  
Ad.IV  Podziękowania 
 
Z całego serca dziękuję: 

• Uczniom naszej szkoły  

• Rodzicom i opiekunom naszych uczniów 

• Gronu Pedagogicznemu z roku szkolnego 2016/2017  

• Pani Marcie Bniński – za ostatnie 4,5 lat pracy na stanowisku Dyrektora szkoły 

• Rodzicom z  Zarządu szkoły oraz Koła Rodzicielskiego w roku szkolnym 
2016/2017  

• Gronu Pedagogicznemu pracującemu w obecnym roku szkolnym 2017/2018  

• Obecnemu Zarządowi szkoły na czele z p. prezesem Jarosławem Skręta oraz  p. 
wice prezesem Pawłem Rutkowskim 

• Gronu Pedagogicznemu pracującemu w obecnym roku szkolnym 2017/2018 

• Panu Krzysztofowi de Berg  

• Panu Wojtkowi Rybce  

• Pracownikom szkoły 

• Wolontariuszom  
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Ad.V Podsumowanie 

 
Dla każdego z nas Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza 

Kościuszki jest miejscem ważnym, bliskim sercu i wyjątkowym - stanowiącym część naszej 
tożsamości, naszą Ojczyznę.  

Dlatego też tak licznie jesteśmy tutaj dzisiaj obecni, by tak jak mówił Tadeusz 
Kościuszko  -  wypełnił się czas w którym „Trzeba poświęcić wiele żeby wszystko ocalić” a na 
głos „Szkoły – Ojczyzny, wszelkie zastanowienia, wszelkie względy niknąć powinny.” 

 
Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. 
 
Sylwia Spek 
Dyrektor Szkoły. 
 
Londyn, 9 grudnia 2017. 
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