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im. św. Kazimierza

The Polish Language and Cultural Centre
in Nottingham

Z wielką radością witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2019/2020. Z tej okazji życzymy
wszystkim uczniom, aby zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, z zakresu znajomości języka polskiego, było
fascynującą przygodą. Niech każde sobotnie spotkanie będzie pełne nowych wyzwań, zgłębiające tajniki języka
przodków oraz zrozumienia przeszłości i teraźniejszości naszej ojczyzny. Wspólnie pracujmy nad stworzeniem
przyjaznego klimatu, dialogu oraz wzajemnego szacunku, aby każda godzina upływała nam w życzliwej i miłej
atmosferze, dla rozwinięcia waszego talentu dwujęzyczności.
Szanowni Rodzice/Opiekunowie wasze wsparcie jest niezwykle ważne w procesie nauczania, szczególnie języka
ojczystego. Prosimy o aktywną współpracę z nauczycielem dla rozwinięcia całego potencjału naszych dzieci i
młodzieży. Dwujęzyczność łączy i daje moc, niech ta moc będzie z nami
przez cały nadchodzący rok.
życzy Grono Pedagogiczne

Niezbędne elementy w procesie kształcenia.
Podręczniki i ćwiczenia
Podręcznik jest własnością szkoły i zostaje wypożyczony na okres od
września do 27 czerwca 2020. Za wypożyczenie pobierana jest kaucja w
wysokości £15.00, która zostanie zwrócona po oddaniu nieuszkodzonego
podręcznika w terminie wyżej wyznaczonym. Ze względu na wymagany
podpis, podręczniki do klas 1-6 mogą wypożyczyć i oddać tylko rodzice.
Zeszyt ćwiczeń uczeń otrzymuje pierwszego dnia szkoły nieodpłatnie.
Obowiązkiem ucznia jest przynosić do szkoły podręcznik i ćwiczenia w
każdą sobotę.
Zgubienie bądź zniszczenie zeszytu ćwiczeń wiąże się z koniecznością
ponownego zakupu (należy złożyć zamówienie i uiścić odpowiednią
opłatę).
Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane
przez zaniedbanie poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub
popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie stron, zagubienie oraz
inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika.
Dzień i miejsce zwrotu podręcznika będzie podane na stronie
internetowej szkoły jak również przekazane uczniom w liście.

Komunikacja
Wszystkie informacje bieżąco
aktualizowane są na naszej stronie
internetowej
www.polishschoolnottingham.co.uk
zapraszamy także do polubienia
naszego profilu na Facebook.
W przypadku jakichkolwiek pytań
nauczyciele, dyrekcja i zarząd
pozostają do Państwa dyspozycji.
Zachęcamy Państwa do współpracy z
Zarządem oraz Radą Rodziców.
To jest nasza szkoła i wszyscy
pracujemy dla dobra naszych dzieci.

Po terminie zwrotu podręcznika wyznaczonym przez szkołę kaucja
przepada.

Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych

Zajęcia dodatkowe
Piłka nożna

Zapraszamy do udziału
w zajęciach
dodatkowych

Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów klas: od 4 do 7
W czasie tych zajęć dzieci będą miały okazję nauczyć się współdziałania w
zespole, zasad gry oraz udoskonalić swoje umiejętności piłkarskie.

Klub Małego Czytelnika
Zajęcia mają służyć promocji czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzaniu potrzeby
sięgania po polskojęzyczną literaturę piękną, a wszystko to poprzez magiczny
świat zabawy i wspólnego, głośnego czytania książek. Gwarantujemy oryginalne
zajęcia, na które czasami będziemy również zapraszać rodziców.

Warsztaty plastyczne
Zapisy tylko w dniach 14 oraz 21
września, indywidualnie u
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Zapraszamy do holu głównego
szkoły od godziny 12.15 do 13.00.
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w zajęciach
dodatkowych to 15.00 funtów za
semestr (£1,50 za godzinę) *.
Istnieje możliwość płatności
promocyjnej w wysokości 35.00
funtów za cały rok szkolny z górytrzy semestry (£1,17 za godzinę) *
Promocyjna cena nie podlega
zwrotowi i nie dotyczy zajęć
logopedycznych.

*30 godzin w roku szkolnym

dla najmłodszych –Reception do Year3
Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych.
Tematyka zajęć będzie bardzo zróżnicowana, dostosowana do zainteresowań
uczestników oraz zależna od kalendarza imprez szkolnych. Dzieci będą miały
okazję do odkrywania i rozwijania swoich artystycznych i manualnych
umiejętności.

Logopedia
Zapraszamy uczniów z klasy Reception i klas pierwszych do wzięcia udziału w
zajęciach kółka logopedycznego. Tematyka i charakter zajęć będą zróżnicowane i
uzależnione od indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Dzieci będą miały okazję
ćwiczyć swój aparat mowy i kształtować umiejętność prawidłowego
artykułowania dźwięków.

Zajęcia teatralne
Na pewno lubisz się śmiać i udawać aktora, dlatego zapraszamy do naszego
świata zabawy słowem, gestem i mimiką. Jeśli chcesz sprawdzić się na scenie,
rozwijać własne zainteresowania i umiejętności przyjdź na zajęcia, przygotuj
niezapomniane przedstawienia.

Zespół muzyczno-wokalny
Zapraszamy wszystkich uczniów kochających śpiew i muzykę. Zajęć obejmować
będą:
-kształcenie głosu i muzykalności, naukę ruchu scenicznego i pracę z
mikrofonem, ćwiczenia dykcji i emisji głosu, podstawowe umiejętności czytania
nut, rozwijanie inwencji twórczej.

Koło języka polskiego
Zajęcia doskonalić będą umiejętności w zakresie:
nauki czytania bez stresowania, sprawnego komunikowania się w języku polskim,
poprawnego pisania z zastosowaniem ortografii, gramatyki, interpunkcji. Pomóż
swojemu dziecku poczuć się pewniej w posługiwaniu się językiem ojczystym.

Aktywność na wesoło
Zapraszamy na zajęcia ruchowe oparte na tańcu, grach i zabawach.
Zapewnią one dobre samopoczucie każdemu uczestnikowi, wprowadzą elementy
rytmiki oraz gimnastyki, z muzyką i przy muzyce, również folklorystycznej.
Zajęcia nauczą współpracy oraz pomogą w nabyciu nowych umiejętności.

Ważne do zapamiętania

Uczniowie spotykają się z nauczycielem o godzinie
8.50 na placu przed głównym wejściem do szkoły, by
następnie punktualnie o 9.00 rozpocząć zajęcia,
które kończą się o godzinie 12.00. Jeśli dziecko
uczęszcza na zajęcia dodatkowe jest to godzina
13.00.
Dzieci do 11 roku życia muszą być odebrane
osobiście przez rodzica/opiekuna bądź upoważnioną
osobę, upoważnienie musi być pisemne ustalone z
nauczycielem prowadzącym (w nagłych przypadkach
telefonicznie).
Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić na teren
szkoły TYLKO w wyznaczonych przez szkołę dniach
np. apele, jasełka, wywiadówka. W pozostałe dni
nauki wchodzenie rodziców na teren budynków
szkolnych jest ABSOLUTNIE zabronione. Jest to
podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem
dzieci.

Proszę o nieprzynoszenie przez uczniów
telefonów komórkowych i zabawek, szkoła
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenia bądź zagubienia.
ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ NA
ROK 2019/2020
Rodzice dzieci, które w roku 2020 ukończą 9 lat
oraz dzieci starsze, które pragną przystąpić do
Pierwszej Komunii w języku polskim w
Nottingham proszeni są o zapisanie się
najpóźniej do soboty 14 września 2019 r. do
księdza proboszcza. Przy zapisie składamy
wypełnioną deklarację (formularz zapisu
dostępny w zakrystii kościoła) oraz metrykę
chrztu. Jeżeli dziecko było chrzczone w naszej
Parafii wystarczy podać tylko datę chrztu.
Warunkiem przyjęcia dziecka do udziału w
katechezach jest zobowiązanie rodziców do
uczestniczenia w coniedzielnej Mszy Świętej o
godz. 12.30 oraz dwa razy w miesiącu w
katechezie w naszym kościele. Wypełnione
deklaracje przynosimy we wtorek do kancelarii
a nie po Mszy Świętej niedzielnej

Pamiętaj o bezpiecznym
parkowaniu
oraz całkowitym zakazie
palenia na terenie
parkingu i szkoły.
Kierowco Uważaj!!!
Dzieci i ich bezpieczeństwo to priorytet!
*parkuj bezpiecznie
* nie zatrzymuj się w miejscach
niedozwolonych
*
ustąp pierwszeństwa
*na terenie szkoły obowiązuje ruch
jednokierunkowy, proszę wyjedź drugą
bramą
*nie blokuj przejazdu!
Jedź bezpiecznie!!

Legitymacje szkolne
Informujemy, że w dnia 14-go września od godziny 9.15 do 12.30
oraz 21-go września od godziny 12.00 do 13.00 w sali jadalnej,
będziemy przyjmować wnioski o wydanie/przedłużenie ważności
legitymacji szkolnej (należy dołączyć legitymacje)
Szkoła wystąpi do konsulatu z wnioskiem grupowym dnia 23
września, przybliżony czas oczekiwania na
wydanie/uaktualnienie legitymacji to 30 dni.
Prosimy o terminowe składanie wniosków.
Po ustalonym terminie 21 września, szkoła do września 2020
nie będzie przyjmowała wniosków.
Można będzie składać je indywidulanie w konsulacie w Manchester

Kontakt ze szkołą; e-mail office@polishschoolnottingham.org tel. 0796 036 4303

Kalendarz wydarzeń - semestr jesienny

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w planowanych uroczystościach i wydarzeniach
•

14 września – zakończenie przyjmowania opłat za szkołę, przyjmowanie
wniosków na legitymacje szkolne
zapisy na zajęcia dodatkowe

•

21 września – zapisy na zajęcia dodatkowe
Sala jadalna od 12.15 do 13.00

•

28 września- Pomaganie jest słodkie - Macmillan coffee morning
Sala jadalna od 9.15 do 10.15

•

12 października– pasowanie na ucznia –uczniowie klasy 1B,
Dzień Nauczyciela

•

19 października – walne zebranie – obecność wszystkich rodziców
OBOWIĄZKOWA
Polonijny dzień dwujęzyczności

26 października oraz 2 listopada – ferie jesienne
•

9 listopada– spotkanie z rodzicami uczniów klasy egzaminacyjnej
GCSE

•

16 listopada - Bieg Niepodległości -Dzień Sportu w Szkole
obowiązuje strój sportowy, najlepiej w barwach narodowych

•

7 grudnia – Mikołaj w szkole
Kiermasz Świąteczny po lekcjach od godz.12.00

•

14 grudnia– Magiczne Święta – Jasełka i wspólne kolędowanie

21, 28 grudnia oraz 4 stycznia – Przerwa Bożonarodzeniowa
Powrót do szkoły 11 stycznia 2020

