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Październik jest miesiącem Różańca Świętego. Papież Franciszek nazywa Różaniec 

“Modlitwą Serca”. W naszej szkole będziemy modlić sie Różańcem w czasie przerw o 

godz. 10.45. Prosimy, by przylączyć sie do naszej modlitwy w tym czasie, gdziekolwiek 

Państwo bedą.  

Przez caly miesiąc październik będziemy robić własnoręcznie różańce, organizować 

pielgrzymkę różańcową, modlić się na powietrzu oraz tworzyć stacje modlitewne.   

 

 

 

 

 

 

 
Biuletyn szkolny St George’s R.C Primary School  

Październik 2018 

Dyrektor: Mrs Dee Statham 

 

Punktualność 

Przypominamy, że  SZKOŁA ZACZYNA się o 8:50! Oczekujemy, że wszyscy uczniowie 

stawią się na zbiórkę, gdy zadzwoni dzwonek, tak by punktualnie zacząć lekcje.  

Każda klasa rozpoczyna zajęcia o 8:50 tzw. smart start. Kiedy uczeń się spóźnia, traci 

smart start, omija go rejestracja lunchu, poranne wiadomości klasowe, a także często bywa 

tak, iż traci dużą część porannego apelu z udziałem całej szkoły. 

Jeśli Państwa dziecko ma problem, by dotrzeć do szkoły na czas, to prosimy nas powiadomić 

byśmy mogli wspólnie zaradzić temu problemowi. 
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Cieszymy się na spotkanie z wszystkimi Rodzicami podczas jesiennych konsultacji, 

które odbędą się w środę 17 października. Spotkania te organizowane są stosunkowo  

wcześnie, tak by mogli Państwo dowiedzieć się jak dziecko radzi sobie w nowej klasie. 

Konsultacje odbywać się będą w godzinach 15.15-19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Św. Jerzego 

Pierwsza Komunia Święta-wiadomości 

 

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczną się w środę 17 października o godz. 18.30, 

a uroczystość I Komunii Świętej odbędzie się 9 czerwca 2019. 

By wziąć udział w przygotowaniach dziecko powinno być uczniem klasy czwartej lub starsze, 

mieszkać w obrębie parafii, uczęsczać do szkoły St.George’s, regularnie uczestniczyć w 

nabożeństwach. Zarówno dziecko, jak i rodzic powinno uczestniczyć we wszystkich spotkaniach 

przygotowawczych oraz regularnie uczestniczyć we mszy niedzielnej. Zainteresowane osoby 

prosimy, by zgłaszć się do księdza Alana. 

Departament zdrowia poprosił nas, by przypomnieć wszystkim jak ważny jest sen. Istotne jest 

również dla zdrowia, by wszelkie urządzenia elektroniczne były usunięte z sypialni. Dzieci nie 

powinny mieć w sypialni żadnych urządzeń elektronicznych (również telewizora) oraz nie powinny 

grać na żadnym urządzeniu co najmniej dwie godziny przed snem. Słabe zachowanie i koncentracja  

w szkole ma bezpośrednią przyczynę w jakości i długości snu. 

 

 


