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St George’s R.C Primary School – Biuletyn szkolny 

Wielkanoc / Maj 2017 

Dyrektor: Mrs Dee Patton-Statham 

                         

Egzaminy SATs 2017 

Egzaminy SATs, ktore pisze klasa Y6 
rozpoczynaja sie 8 maja.  

Zachecamy uczniow, by przyszli do szkoly 
wczesniej o godz 8.30 i zjedli razem wspolne 
sniadanie. Sniadanie bedzie serwowane od 
poniedzialku do czwartku w tym tygodniu. 

Zyczymy wszystkim szostoklasistom 
powodzenia na testach. Wszyscy uczniowie 

ciezko pracowali przez wszystkie lata szkoly i 
juz jestesmy z nich dumni. 

Teraz egzaminy SATs sad la Was tylko okazja, 
by pokazac wszystkim ile umiecie! 

  

 

Sprzedaz Ciasta! 
Piatek 5 maja ~ Year 4 

Piatek 12 maja ~ Year 3 

Piatek 19 maja ~ Year 2 

Piatek 26 maja~ Year 1 

Piatek 9 czerwca ~ Reception 

Piatek 16 czerwca ~ Year 6 

Piatek 23 czerwca ~ Year 5 

Piatek 30 czerwca~ Year 4 

Piatek 7 lipca ~ Year 3 

Piatek 14 lipca ~ Year 2 

Prosimy poszczegolne klasy o przyniesienie 
domowych lub kupionych ciast na kiermasz. 

Koszt kawalka ciasta to 30p. 

Dochod ze sprzedazy ciast jest dopfinansowaniem 
do wycieczek i wyjsc edukacyjnych organizowanych 

w poszczegolnych klasach w semestrze letnim. 

 

 

“ Przyjmijcie 

Zmartwychwstalego Jezusa 

do swojego zycia. Nawet 

jesli oddaliliscie sie od 

Niego, zrobcie maly krok w 

Jego kierunku. On czeka na 

was z otawrtymi 

ramionami” 

Papiez Franciszek 

(@Pontifex) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RN%2b3fQwY&id=B4207A2074C082A9585B44EB9FF2645D9338A422&thid=OIP.RN-3fQwYQ0NPChgKw7st9wDgEs&q=pope+francis+to+pilgrims&simid=608004518316216225&selectedIndex=31
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 Media spolecznosciowe…. 

Kontynuujemy nasze działania dotyczące zachowania bezpieczenstwa w korzystaniu z internetu. Uzywamy różnych 
programów w szkole, aby wyjaśnić, jak zachować bezpieczeństwo w internecie. Programy te zostały opracowane z 

programem CEOP. Jest to ich adres internetowy: https://ceop.police.uk/safety-centre 
Uczniowie klasy Y6 obecnie uczestnicza w zajeciach prowadzonych przez Mrs Humphries na tema jak bezpiecznie 

tworzyc i uzywac Blog.  
Mr de Koning przeprowadził ankietę i stwierdził, że w chwili obecnej nasi uczniowie głównie korzystają z następujących 
aplikacji społecznościowychi: Instagram, Snapchat i Roblox. 
Oficjalnym wymogiem jest ukonczenie 13 lat, by korzystac z aplikacji Instagram i Snapchat. Niektórzy uczniowie klas 
Y2, Y3, Y4, Y5 oraz Y5 poinformowali nas, ze regularnie korzystają z tych programów. 
Roblox został szeroko skrytykowany za brak filtrowania tresci i uzytkownikow na nim ~ to oznacza, że uzytkownicy 
moga rozmawiać z ludźmi, których nie znają. Trudno nam przekonać dzieci, że jako dorośli wiemy, o czym mówimy. 
Jednak bardzo ważne jest, aby nieustannie prowadzic otwarta dyskusje z dziećmi, aby ostrzec je o zagrożeniach online 
polegających na rozmowie z ludźmi, z którymi nie rozmawiali w "prawdziwym świecie".  
Zauwazylismy również pewne problemy z dziećmi, które uważają, że NAPISANIE lekcewazacego komentarza o kims w 
trybie online nie jest takie samo, jak POWIEDZENIE go do kogoś twarzą w twarz. Dzieci zdają się nie zdawać sobie 
sprawy, że kiedy coś jest online to jest nie tylko dostępne dla każdego, aby przeczytać, staje się własnością aplikacji 
społecznej i pozostaje tam na zawsze. Zdjęcia i słowa nie można usunąć. Mogą zostać usunięte z własnych urządzeń, ale 
w sieci pozostana NA ZAWSZE. Dzieciom TYLKO SIE WYDAJE, ze wiedza co robia.  
 
 
 
We are also having some issues with children believing that TYPING mean and disrespectful things online is not the 
same as SAYING them to someone face to face. The children do not seem to realise that once something is online it is 
not only available for ANYONE to read, it becomes the property of the social app and it is there FOREVER. Photos and 

 

  

Kadra nauczycielska w semestrze letnim 2017 

Nursery  Mrs Walker 
Reception Miss Thompson 
Year 1 Miss Casimo 
Year 2 Miss Bikinshaw 
Year 3 Mr Farrow 
Year 4 Mrs Butler (Pon, Wt, Sr) and Miss Knowles (Czw,Pt) 
Year 5 Mr de Koning 
Year 6 Mrs Stevens (Pon, Wt, Sr) and Mrs Clark (Czw,Pt) 

Rok szkolny 2017 – 2018 

Nursery Mrs Walker  
Reception Miss Gray 
Year 1 Miss Knowles  
Year 2 Miss Birkinshaw 
Year 3 Mr Farrow 
Year 4 Mrs Butler (Pon, Wt, Sr) and Miss Casimo (Czw,Pt) 
Year 5 Mr de Koning 
Year 6 Mrs Stevens (Pon, Wt, Sr) and Mrs Clark (Sr, Czw,Pt) 

 

Wiesci nauczycielskie 
Dobre wiesci i smutne wiesci…… 
Smutna wiadomosc:  Nasza wspaniala wychowawczyni klasy Reception-Miss Thompson konczy wspolprace z 
nasza szkola, by od przyszlego roku szkolnego rozpoczac prace w jednej ze szkol w Londynie. 
Zyczymy Miss Thompson wszystkiego najlepszego nan owe wyzwania. Obiecujemy, ze pozostaniemy w 
kontakcie, by dzielic sie wspolnymi doswiadczeniami. 
Dobra wiadomosc: Cieszymy sieiI witamy w gronie nauczycielskim Miss Sophie Knowles, ktora do konca 
semestru letniego bedzie uczyla klase 4 wspolnie z Mrs Butler, natomiast od 1 wrzesnia 2017r bedzie 
wychowawczynia klasy Y1. 
Cieszymy sie rowniez i witamy w gronie nauczycielskim Miss Gray, ktora zdobyla kwalifikacje nauczycielskie i 
od wrzesnia bedzie uczyla klase Reception. 
Cieszymy sie rowniez, ze Mrs Butler od wrzesnia bedzie stalym nauczycielem naszej kadry pedagogicznej. 
 

https://ceop.police.uk/safety-centre

