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1/2016
Serdecznie witamy wszystkich naszych
uczniów z rodzinami w nowym roku szkolnym
2016 !
Szczególne powitanie należy się uczniom i ich
rodzinom, którzy dołączyli do nas w tym roku po
raz pierwszyJ!
(Każdy nowy uczeń naszej szkoły otrzymuje
J koszulkę z logo szkoły)
Na szkolnej stronie internetowej dostępny
jest „Informator dla rodziców i opiekunów” w
wersji polskiej i angielskiej, który zawiera
szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania
naszej szkoły.
Chętnie odpowiemy również osobiście na
wszelkie Państwa pytania i wątpliwości.
Zachęcamy do czytania szkolnej tablicy
ogłoszeń, gdzie pojawiać się będą bieżące
informacje z życia szkoły oraz ogłoszenia.
REJESTRACJA UCZNIÓW
Drodzy Rodzice! Jak co roku prosimy Was o
wypełnienie formularzy rejestracji dziecka/ci do
szkoły i oddanie ich nauczycielom w swoich
klasach.
Bardzo prosimy o nie przekroczenie terminu 2
tygodni.
Formularze dostępne są na stronie internetowej, a
także bezpośrednio u nauczycieli klas i dyrektora
szkoły.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wpisanie
aktualnej klasy, do jakiej dziecko uczęszcza w
szkole australijskiej.
OPŁATY ZA SZKOŁĘ
Prosimy pamiętać o regularnych opłatach za szkołę
za cały kwartał(term) z góry.
Opłaty w I kwartale wynoszą $110 + $10
jednorazowe roczne ubezpieczenie na rodzinę.
W tym kwartale opłaty przyjmowane będą w dn.

30/01;

06/02;

13/02

u wejścia do szkoły.
Opłat można dokonywać również drogą
elektroniczną: Account Name: Liverpool Polish
Saturday School Inc. Bank: Westpac Account
Number: 31-3438 BSB: 032-075

Opłaty mogą być rozłożone na raty, prosimy
o kontakt z dyrektorem szkoły w tej sprawie.
Nieuiszczanie należności i brak jakiegokolwiek
kontaktu z Państwa strony w tej sprawie może
wiązać się ze skreśleniem dziecka z listy uczniów
do momentu uregulowania zaległości. Prosimy
pamiętać o tym, że nie ma możliwości odpłatności
tylko za pojedyncze lekcje.
NAUCZYCIELE w 2016r.
grupa przedszkolna - Elżbieta Purchała
klasa 0-1 - Bernadeta Kawa
klasa 2-3 – Małgorzata Jagodzińska
klasa E – Ewelina Ellsmore
klasa J – Julia Bakowicz
pomoc nauczyciela- Małgorzata Helwani
zajęcia wyrównawcze- Emilia Zwolak
religia i zajęcia wyrównawcze – s. Elżbieta
Czernicka
śpiew- Dariusz Plust
KOMITET RODZICIELSKI 2015
dyrektor szkoły – Emilia Zwolak
administrator – Karolina Madej
przewodnicząca KR – Ewelina Ellsmore
z-ca – Olga Kotarski
skarbnik-Wanda Dąbrowski
biblioteka – Urszula Kościańska, Małgorzata
Helwani
zdjęcia szkolne- Celestyna Wojciechowski
ANNUAL GENERAL MEETING
Zapraszamy na zebranie ogólne podsumowujące
miniony rok szkolny- AGM dnia 13/02 tuż

po godzinie 9.00.
Podczas AGM odbędą się wybory do
Komitetu Rodzicielskiego na 2016 rok.
Przedstawione zostanie także rozliczenie finansowe
szkoły za rok 2015.

RELIGIA
Zajęcia religii odbywać się będą w każdą 2 i 4
sobotę miesiąca. Każdy uczeń otrzymuje w tym
roku specjalny zeszyt do lekcji religii. Jeżeli ktoś z
Państwa nie wyraża zgody na udział dziecka w
zajęciach religii, prosimy o poinformowanie o tym
nauczyciela klasy, tak by można było zorganizować
opiekę dla ucznia na czas trwania lekcji religii.
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Nasza szkolna biblioteka rozpocznie działalność już
na początku lutego. Podobnie jak w ubiegłym roku
wypożyczać książki można będzie w co drugą
sobotę. Szczegółowy grafik wypożyczeń pojawi się
wkrótce na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Zachęcamy Państwa do wspólnego czytania z
dziećmi i/lub czytania dzieciom- to najłatwiejszy
sposób na rozbudowanie słownictwaJ

OSIĄGNIĘCIA DZIECI
Nieustanie zachęcamy Was do dzielenia się z nami
osiągnięciami Waszych dzieci/wnuków. Z
przyjemnością będziemy dzielić się nimi w naszych
szkolnych mediach.
15 LECIE SZKOŁY
Przed nami obchody jubileuszu szkoły. Wielka gala
już 17go września. O szczegółach będziemy
informować na bieżąco, tymczasem gromadzimy
fundusze na rzecz tego przedsięwzięcia i serdecznie
prosimy Państwa o pomoc, chociażby biorąc udział
w naszych akcjach, o których poniżej.
BUNNINGS
W tym roku ponowie będziemy organizować zbiórkę
funduszy dla naszej szkoły sprzedając kiełbaski przy
Bunnings na Crossroads w Casula.
Serdeczne podziękowania dla stałych uczestników
naszych akcjiJ Mile widziane nowe
twarzeJ.Szczegóły odnośnie „Akcji Bunnings”
będziemy przekazywać na bieżąco.
CZEKOLADKI
Zgodnie z tym, o czym informowałam Państwa w
jednym z ostatnich ubiegłorocznych emaili już od
następnej soboty tj.6/02 poproszeni zostaną Państwo
o sprzedaż czekoladek. Każda rodzina otrzyma
pudełko czekoladek z prośbą o rozprowadzenie ich
wśród znajomych, rodziny itp. Wszystko po to,
byśmy mogli wesprzeć szkołę zdobytymi w ten
sposób dodatkowymi funduszami.

NAGRODY
Uczniowie z klas najstarszych zostają w każdym
roku nominowani do następujących nagród:
*Nagroda im. Harcmistrza Witolda
Szupryczyńskiego
*Nagroda Ministra Edukacji dla uczniów szkół
etnicznych/Minister`s Award for Excellence in
Student’s Achievements/Community Languages
Schools.
W nominacji brane są pod uwagę: znajomość języka
polskiego(czytanie, pisanie, mówienie , rozumienie
ze słuchu), udział w organizacjach polonijnych,
przygotowanie do lekcji, systematyczne
uczęszczanie do szkoły, reprezentowanie szkoły na
zewnątrz podczas świąt narodowych, udział w
konkursach.
W przypadku gdy uczniowie reprezentują zbliżony
poziom przeprowadzany jest test wewnątrzszkolny.

PĄCZKI
Jak co roku sprzedawać będziemy pączki i pieczywo
na terenie naszej szkoły.
Serdecznie podziękowania dla p. Ani Druć, która
zobowiązała się w tym roku do dostarczania
pączków i pieczywa.
Prosimy Państwa o pomoc przy ich sprzedaży w
każdy sobotni poranek.
PRZYPOMNIENIE
Drodzy Rodzice, jeśli planujecie dłuższą
nieobecność dziecka w szkole, na przykład z
powodów urlopowych, prosimy o poinformowanie o
tym z 2 tygodniowym wyprzedzeniem skarbnika lub
nauczyciela lub też dyrektora szkoły.
BIEŻĄCE INFORMACJE
Na naszej szkolnej stronie internetowej ( adres
powyżej),na szkolnej stronie facebook oraz na
tablicy ogłoszeń zamieszczać będziemy aktualne
informacje z życia szkoły.

ALERGIE/UVA/UVB/OBUWIE
Drodzy, ponieważ są wśród naszych uczniów dzieci
z alergiami, prosimy abyście przygotowując swoim
pociechom drugie śniadania do szkoły starali się
unikać nutelli, orzechów i innych produktów je
zawierających.
Przypominamy o nakryciach głowy dla dzieci,
wygodnym i bezpiecznym obuwiu i kremach z
filtrem.
NASI SPONSORZY I DARCZYŃCY
Copernicus Deli/ Liverpool
Polish Café Restaurant
1/224 George Street, Liverpool;0438 823 511
(UPUST PRZY ZAKUPACH)
TOWARZYSTWO „NASZA POLONIA”

Liverpool Polish Saturday School acknowledges the
ongoing funding and support provided by the NSW
Community Languages Schools Program.

Wspieramy akcję mediów polonijnych.
Wejdź na nasz facebook dowiedz się więcej o
zaletach DWUJĘZYCZNOŚCI
Emilia Zwolak – Dyrektor Szkoły

