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Akademia. 

W sobotę, 10-go listopada o godz. 12:00  uczniowie klas I-szych gimnazjum zapraszają 

Rodziców i Opiekunów na uroczystą akademię upamiętniającą setną rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę.  

„Rekord dla Niepodległej”. 

W sobotę, 10-go listopada  cala społeczność naszej szkoły uczestniczy w akcji „Rekord dla 

Niepodległej”  zorganizowanej przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Na temat 

wspomnianej akcji, Ministerstwo  Edukacji Narodowej wystosowało  następujący komunikat: 

 Szanowni Państwo, 
  

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji 
Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola i szkoły w Polsce i za granicą do włączenia się w 
akcję „Rekord dla Niepodległej”. 
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie 4-zwrotkowy hymn narodowy zaśpiewają 
szkoły w Polsce i te za granicą, które w tym dniu mają zajęcia.  
W sobotę 10 listopada i niedzielę, 11 listopada, zapraszamy do odśpiewania hymnu 
narodowego szkoły organizacji Polaków oraz szkoły i szkolne punkty konsultacyjne, które 
właśnie w tych dniach mają swoje zajęcia. 
Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola i szkoły jako 

pamiątka dla przyszłych pokoleń. 

Pokażmy, że w tych szczególnych dla Polski i Polaków dniach jesteśmy razem, i że chociaż w 
wielu krajach i na wielu kontynentach, to jednak łączy nas Niepodległa. 
  

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! 
 
W związku z powyższym wspólne odśpiewanie hymnu państwowego  przez uczniow i 
nauczycieli w tzw. Małym budynku będzie miało miejsce o godz. 10:40 w Sali Muzycznej, 
natomiast uczniowie klas z tzw. Dużego budynku odśpiewają 4 zwrotki hymnu państwowego 
przed rozpoczęciem uroczystej akademii, tj. o godz. 12:00 w Sali Orchard Hall.  
Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola i szkoły jako 
pamiątka dla przyszłych pokoleń. 

Parada Hallera. 

W ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniu 17 – go listopda 

odbędzie się uroczysta parada z udziałem przedstawicieli władz Polski i Wielkiej Brytanii, 

weteranów, harcerzy, kadetów, polskich szkół sobotnich oraz wielu innych organizacji. 

Wymarsz pochodu spod Ealing Town Hall przewidziany jest na godz. 12:00. Uroczyste 

zakończenie marszu nastąpi przy polskim Kościele (Windsor Road). 

Ażeby umożliwić uczniom wzięcie udziału w tym ważnym wydarzeniu, istnieje możliwość 

wcześniejszego odebrania dzieci ze szkoły. 



Zaproszenie. 

Bezpłatna analiza składu ciała połączona z wywiadem żywieniowym 

Główny sponsor naszej Szkoły, firma Fit Home serdecznie zaprasza rodziców i dzieci na 
bezpłatną konsultację, podczas której zostanie przeprowadzona analiza składu ciała: tkanki 
tłuszszczowej, kości, mięśni, nawodnienia, tłuszczu trzewnego oraz wieku metabolicznego. 

Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć się wiecej na temat swojego stanu zdrowia oraz 
nawyków żywieniowych zapraszamy na pomiar. 

DNIA: 17.11.2018  GODZINA: 9:00- 11:00 

MIEJSCE: Orchard Hall, główny budynek szkoły (sala ze sklepikiem szkolnym). 

Walne Zebranie. 

Zapraszamy wszystkich Rodziców na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 – go listopada o 

godz. 9.10. Rodziców zainteresowanych współpracą w roli Powiernika lub na stanowisku 

prezesa prosimy o kontakt do dnia 16-go listopada na adres info@szkola.org. Więcej informacji 

na temat zebrania znajdziecie Państwo pod adresem http://szkola.org/sprawy-biezace/walne-

zebranie/ 

Wolne miejsca. 

Dysponujemy wolnymi miejscami w klasach 1 i 4 szkoły podstawowej. Zainteresowanych 

Rodziców prosimy o kontakt z panią Agnieszką Jaślar w soboty (godz.9 -13) lub na adres 
zapisy@szkola.org 

Opłata za teatr. 

Prosimy o uregulowanie opłat za przedstawienie teatralne, które miało miejsce w sobotę, 3-go 

listopada. Wpłatę, £5 od każdego ucznia, można dokonywać przez przelew bankowy lub gotówką. 

Wszystkie detale zostały podane we wcześniejszym email-u. 

Kalendarz. 

Na szkolnej stronie internetowej zamieszczony został kalendarz uwzględniający 
wydarzenia planowane na rok 2018/19. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 

http://www.szkola.org/sprawy-biezace/kalendarz/ 

 

Dyrekcja, Zarząd i Koło Rodzicielskie. 
Tel: 07970107691 (w soboty od 9:00 do 13:00) 
Email: szkola@szkola.org Website: http://www.szkola.org 
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki, Ealing 
Polish Parents’ Association, Registered Charity No. 1116993 
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