
 

 

 

 

Witajcie po wakacjach! 

Cieple slowa powitania dla wszystkich na poczatku nowego roku szkolnego! Mam nadzieje, ze 

kazdy z Was mial udane wakacje i cieszy sie z nowego roku szkolnego tak bardzo jak ja. 

 

Jestem bardzo podekscytowana rozpoczynajac moja odpowiedzialna role dyrektora szkoly St 

George’s. Zapewniam, ze misja i etos szkoly pozostana nie zmienione. Zalezy mi na tym, aby 

kazda osoba w naszej szkole byla najlepsza jak tylko jest to mozliwe. A stac sie tak bedzie 

moglo tylko wtedy, gdy wszyscy bedziemy pracowac razem. 

Oznacza to, ze  wszyscy nauczyciele, governorzy szkoly, rodzice, opiekunowie, parafianie 

naszej spolecznosci dokladaja wszelkich staran, by zapewnic naszym dzieciom mozliwie 

najlepsze ksztalcenie oraz aby kazde dziecko moglo osiagnac pelny rozwoj. 

Nasi uczniowie maja wiele umiejetnosci, zainteresowan i rozne sposoby czy style uczenia sie. 

Dlatego tez rola nauczycieli w naszej szkole jest, by odkryc i rozwinac indywidualny potencjal 

kazdego dziecka, zainspirowac go i dodac odwagi. Zapewniam Panstwa, ze kadra pedagogiczna 

szkoly St George’s jest naprawde wyjatkowa. Kazdy z nas przychodzi do pracy pelen 

entuzjazmu, radosci i dobrego humoru. Kazdy z nas wklada w swoja prace wiele wysilku, 

zaangazowania, z odpowiedzialnoscia podchodzimy do swoich obowiazkow i uwielbiamy uczyc 

Panstwa dzieci. 

W centrum naszej pracy jest nauczanie Chrystusa. Nasladujac Jezusa, staramy sie czynic 

szkole St George’s szczesliwym i pelnym radosci miejscem nauki, szkola pelna milosci i ciepla. 

Z optymizmem i wielkimi nadziejami ciesze sie na nowy semester szkolny. 

Z pozdrowieniami i wyrazami szcunku, 

 

Dyrektor szkoly 

Mrs S xx 
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Priorytety w nauczaniu w obecnym roku szkolnym 

W najblizszym czasie podczas spotkan powitalnych wychowawcow klas z rodzicami bedzie 

okazja dowiedziec sie na ten temat wiecej, ale juz teraz informuje, ze w tym roku szkolnym 

kladziemy szczegolny nacisk na nauke czytanie, poprawna pisownie i nauke tabliczki mnozenia. 

Szkolny mundurek 

W szkole St George’s chcemy utrzymac wzorowe zachowanie naszych uczniow, dlatego tez 

jednym z jego przejawow jest posiadanie odpowiedniego mundurka szkolnego. Fakt, ze dzieci nosza jednolite mundurki 

pozwala uniknac niepotrzebnych porownan i pomaga dzieciom bardziej skoncentrowac sie na nauce niz na tym w co sa 

ubrane. Z kolei obowiazek zmiany obuwia w szkole pomaga stworzyc bardziej domowa atmosphere; tym bardziej, ze w 

wielu klasach znajduje sie wykladzina podlogowa. Dodatkowo, istnieja badania naukowe, ktore udowodnily, ze fakt 

noszenia zmiennego obuwia w szkole redukuje przemoc w szkole. 

W kazdy piatek po zajeciach lekcyjnych w sali studio odbywac sie bedzie sprzedaz uzywanych mundurkow. Wszystkie 

element odziezy w bardzo przystepnych cenach. 

 (PS: Na pewno Panstwo zauwazy wiele elementow mundurku mojego mlodszego syna. Ja sama czesto kupowalam jemu szkolny 

mundurek podczas tych sprzedazy.Mrs S x)  

PROSZE NIE ZAPOMINAC O PODPISANIU WSZYSTKICH RZECZY! 

Daty najblizszych wydarzen:  

8/9/16:  Msza w szkole w czwartek o godzinie 9.00, przygotowana przez Mrs Clark i 

uczniow klasy  Y6 z okazji wspomnienia Urodzin Najswietszej Marii Panny. 

Po mszy okazja dla rodzicow  na spotkanie przy kawie i ciastku w pokoju 

nauczycielskim. 

9/9/16  Sesja zabawowa dla rodzicow grupy przedszkolnej od godz.11.00-12.00 

13/9/16: Dzien pisarza dzieciecego-Roald Dahl Day! Dzieci przychodza do szkoly 

przebrane za wybranego bohatera z ksiazek tego pisarza. Nie ma obowiazku 

przyjscia w mundurku szkolnym. 

SPOTKANIA POWITALNE WYCHOWAWCOW Z RODZICAMI:  

 

Zapraszamy rodzicow do udzialu w zebraniach powitalnych z wychowawcami klas i zapoznaniem sie, co bedzie nauczane w tym 

roku szkolnym  w kazdej z klas. 

 12/9/16             Rodzice uczniow klas Years 1 & 2, godzina 14:30 

13/9/16  Rodzice uczniow klas Years 3 & 4, godzina 14:30 

14/9/16  Rodzice uczniow klas Years 5 & 6,  godzina 14:30 

19/9/16  Wycieczka uczniow klasy Y6 do centrum aktywnosci Robinwood. W tym roku bede mogli Panstwo sledzic 

wyjazd bezposrednio na Twitterze! 

W najblizszym czasie przekazemy Panstwu kalendarz ze wszystkimi dotychczas zaplanowanymi wydarzeniami na ten rok 

szkolny. 

Frekwencja! 

Idealnie byloby, zeby kazdy uczen naszej szkoly mial 100% frekwencje. Nasi nauczyciele bardzo starannie planuja 

wszystkie zajecia lekcyjne I wiele z nich ma swoja kontynuacje przez kilka dni. Dlatego tak bardzo wazne jest, aby 

kazdy uczen byl obecny w szkole kazdego dnia. Przypominam, ze lekcje zaqczynaja sie o godz. 8.50. 

Im wyzsza frekwencja ucznia, tym wieksze postepy w nauce.  

Zdaje sobie sprawe, ze czasami uczniowie choruja. Jesli tak sie dzieje, to bardzo prosimy nie martwic sie, gdyz dolozymy 

wszelkich staran, aby nadrobic z dzieckiem  material, ktory opuscilo. Jesli jest to dluzsza nieobecnosc spowodowana 

choroba, czasem mozemy przeslac materialy do opracowania w domu. 

Co do nieobecnosci spowodowanych wyjazdami na wakacje w trakcie roku szkolnego-tutaj sprawa ma sie troche 

inaczej.Zdaje sobie sprawe, ze oferty wakacyjne sa tansze w ciagu roku szkolnego, albo ze nie kazdy rodzic moze 

otrzymac wolne w czasie wakacji letnich. Jesli tak sie dzieje i rodzic jest zmuszony wziac urlop w czasie roku szkolnego, 



wowczas bardzo prosze poinformowac mnie o tym fakcie. Szkola nie ma prawa udzielac zgody na wakacje w trakcie roku 

szkolnego, dlatego nie zachecam do nich. Nie mniej jednak wspolnie mozemy postarac sie, by w przypadku wyzszej 

koniecznosci opuiszczenia zajec,  dziecko jak najmniej stracilo.  

Szczegolnie uwaznie bedziemy monitorowac frekwencje i wszelkioe zaniedbania bedziemy starali sie wyjasniac z rodzicami. 

 Bede bardzo wdzieczna za wspolprace w tej kwestii. 

Z serdecznymi zyczeniami, 

Mrs S  


