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Wielki Post zaczyna sie 1 marca 2017 masza w kosciele St George’s o godz.10:00 
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Dyrektor: Mrs Dee Patton-Statham 

 

Podziekowania! 

Slowa podziekowania dla wszystkich, ktorzy 
skorzystali z zaproszenia na szkolny rodzinny 
obiad oraz wzieli udzial w Religijnym 
Wielokulturowym Dniu otwartym w czwartek 
16 lutego. Wszystkie komentarze, ktore 
otrzymalismy byly bardzo pozytywne. 
Dziekujemy wszystkim, ktorzy pomogli w 
zorganizowaniu tego dnia. 

 

 

 

WIELKI POST 2017 

Rok w kosciele katolickim podzielony jest na okresy 
liturgiczne oparte na wydarzeniach z zycia i nauczania 
Jezusa. Rok w kosciele zaczyna sie adwentem, ktory trwa 
przez cztery tygodnie i przygotowuje nas do swiat Bozego 
Narodzenia.  

Wielki Post jest okresem wyrzeczenia i pokuty, 
przygotowujacym nas na swieta Zmartwychwstania 
Panskiego. Wielki Post trwa 40 dni.Wielki tydzien 
rozpoczyna sie w Niedziele Palmowa (w tym roku 
wypada ona 9 kwietnia), a po niej przypadaja dni 
Triduum Panskiego: Wielki Czwartek, Wielki Piatek, 
Wielka Sobota. 

W Srode Popielcowa  kaplan zaczy nasze glowy  
popiolem i czyni znak krzyza, mowiac: “Pamietaj, ze z 
prochu powstales i w proch sie obrocisz”. Slowa te maja 
nam przypomniec, ze wszystkich nas kiedys czeka smierc 
i ze musimy nieustannie sie nawracac. 

Czasem podczas posypania glow popiolem, kaplan 
wypowiada inne slowa: “ Nawracajcie sie i wierzcie w 
Ewangelie”.  Slowa te maja nam przypominac , ze 
nieustannie jestesmy wezwani do nawrocenia  

i uswiecania swego zycia. 

Popiol uzywany do posypywania glowy w Srode 
Popielcowa pochodzi ze spalonych palm wielkanocnych 
z poprzedniego roku. Popiol z palm jest nastepnie 
skrapiany woda swiecona i blogoslawiony. 

Msza w Srode Popielcowa 1 marca w kosciele St. 
George’s Church o godz. 10.00 

 SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY. 

 

 

 

Dzien Swietego Dawida!  

Klasa Y3 bedzie obchodzila dzien swego patrona 
w Srode Popielcowa 1 marca. Uczniowie tej klasy 
moga w tym dniu przyjsc w swoich codziennych 

ubraniach. W nastepnym semestrze szkolna grupa 
liturgiczna pod opieka Mrs Iggulden rozpocznie 

prace nad specjalnym projektem “Swiety Patron” 

 

Wielki Post jest nam dany , by nami na nowo 

wstrzasnac i obudzic nas z letargu.. 

                           Papiez Franciszek 
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Czwartek 2nd Marca!! 

                                                      Zachecamy, by przyjsc do szkoly    

                                                      przebranym za ulubionego bohatera      

                                                      ksiazkowego. Kazdy uczen otrzyma 
specjalny talon na zakup ksiazki podczas szkolnego kiermaszu ksiazek, 
ktory odbedzie sie w przyszlym semestrze. 

W tym dniu odbedzie sie wyjatkowy apel, tak zebysmy mogli obejrzec 
Wasze kostiumy. 

 

 

 

  

Operacja “ Encompass” 
Od poniedziałku  6 marca rusza projekt ‘Encompass . Jest to akcja, która realizowana jest  przez wszystkie 
szkoły, akademie, uczelnnie we wspolpracy z  policja w Yorku i North Yorkshire.  
 
Projekt ‘Encompass’ został zaprojektowany, aby zapewnić wczesne zgłaszanie do szkół wszelkich icydentow 
oraz nadużyć w stosunku do dzieci, które wydarzyly sie poza normalnymi godzinami lekcyjnymi, a które mogą 
mieć wpływ na uczęszczanie dziecka do szkoly.Informacje te będą przekazywane w ciagu tygodnia, w 
możliwie najkrótszym czasie między poniedziałkiem i piątkiem; natomiast w przypadku wystąpienia incydentu 
w weekend, szkoła zostanie o tym powiadomiona przez policję w poniedzialek. 
 
W kazdej szkole bedzie wyznaczona osoba kontaktowa do tego projektu, ktorej policja bedzie przekazywac 
te poufne informacje. Wyzaczona osoba bedzie mogla podjac odpowiednie dzialania na terenie szkoly, tak 
aby dziecko, ktore doswiadczylo lub bylo swiadkiem przemocy domowej  lub innych naduzyc, moglo spokojnie 
uczestniczyc w zajeciach lekcyjnych. 
Operacja „Encompass” już okazała się bardzo skuteczna w innych regionach Anglii i pomoga  w zapewnianiu 
odpowiedniego wsparcia dla dzieci. 
 
 

 
Bezpieczenstwo uczniow- aktualizacja, marzec 2017 

Jak Panstwu wiadomo, szkola ma obowiazek rejestrowac wszystkie spoznienia uczniow. Uczniom czesto spozniajacym sie 
staramy sie zapewnic odpowiednia pomoc i wsparcie, by ulatwic im dotarcie do szkoly na czas. Zauwazylismy,ze nasze 
dzialania przynosza rezultaty. 

 Od poniedzialku 27 lutego  zaczelismy rejestrowac rowniez wszystkie spoznienia w odbiorze dzieci ze szkoly. Jesli 
spoznienie jest duze, czyli po zamknieciu bramy szkolnej na koniec dnia, rodzic bedzie musial przed odbiorem dziecka 
wpisac do rejestru powod opoznienia. Rozumiemy, ze czasami zdarzaja sie spoznienia z powodu natezenia ruchu 
pojazdow o tej porze dnia i utrudnionej komunikacji. Natomiast zauwazylismy w ostatnim czasie, ze jest grupa uczniow, 
ktorzy bardzo czesto pozostaja na terenie szkoly nawet do godziny 16.30. Proby kontaktu telefonicznego z Rodzicami 
tych uczniow czesto sie nie udaja. 

Informujemy, ze szkola bedzie wspolpracowac z Rodzicami uczniow, ktorzy ciagle odbierani sa ze szkoly o 
niedopuszczalnie poznej porze. 

Dziekujemy za Panstwa wspolprace w tej kwestii. 

Easter Eggs! 

W czasie Wielkiego Postu 
nie prowadzimy 
sprzedazy ciast i 
ciasteczek. Bedziemy 
natomiast sprzedawac 
specjane wielkanocne 
jajka czekoladowe- The 
Real Easter Egg w cenie 
£3.99.  

W pudelku znajduje sie krotka ksiazeczka z 
historia wielkanocna. A czekolada natomiast 
pochodzi z Fairtrade,czyli uczciwej wymiany 
towarow miedzy krajami ubogimi. Firma 
rozprowadzajaca te jajka przeznaczyla do 
tej pory £250,000 na cele charytatywne. 
Przy okazji tej tematyki, Mrs Humphries 
bedzie  organizowac konkurs na dekoracje 
jajak historia wielkanocna. 

 

 

Parking dla pracownikow szkoly ~ grzeczne upomnienie! 
Przypominamy, ze szkolny parking jest bardzo maly i zarezerwowany 
jest dla pracownikow szkoly. Prosimy Rodzicow, by NIE PARKOWAC 
pojazdow przed zajeciami lekcyjnymi i po szkole na parking szkolnym. 
W sekretariacie szkoly znajduje sie mapka z miejscami 
krotkoterminowej mozliwosci parkowania w okolicy szkoly. 
Dziekujemy! 
 

 


