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BIULETYN INFORMACYJNY 3/2016
Serdecznie witamy wszystkich po feriachJ!
KALENDARZ SZKOLNY W III KWARTALE

17/09/– o godz. 18.00
Obchody jubileuszu 15-lecia naszej
szkoły w Polskim klubie w Ashfield
Bilety do nabycia u skarbnika
Ø 19/09 – 08/10– FERIE WIOSENNE
Ø 30/09 -02/10 – konferencja metodyczna
dla nauczycieli języka polskiego
Ø 15/10 – rozpoczęcie IV kwartału nauki

•
•
•
•
•
•

NAUCZYCIELE /ZASTĘPSTWA
Elżbieta Purchała- grupa przedszkolna
Marta Short- kl.0-1
Teresa Wycykał-kl.2-3
Małgorzata Helwani-pomoc nauczyc.kl. 2-3
Ewelina Ellsmore– kl.4-6 – poziom A
Julia Bakowicz- kl.4-6 – poziom B

OPŁATY ZA SZKOŁĘ
Zgodnie z zapowiedzią od bieżącego kwartału
wprowadziliśmy kosmetyczne zmiany w formie
opłat za szkołę.
Otrzymaliście państwo (od skarbnika) lub
wkrótce otrzymacie list ze szczegółami
dotyczącymi opłat za szkołę Waszego dziecka lub
dzieci. Kwota obejmuje cały kwartał, niemniej
zostanie skorygowana dla tych z Państwa, którzy
zgłosili nieobecność dziecka-dzieci w szkole na
okres 4 tyg. i więcej. Prosimy o kontakt z panią
Agnieszką Kopaczyńską- naszym skarbnikiem w
tej sprawie.
Opłat można dokonać osobiście przez najbliższe 2
soboty: 30/07 i 06/08 lub drogą
elektroniczną:

PRZYPOMNIENIE
Drodzy Państwo, jeśli planujecie dłuższą
nieobecność dziecka w szkole z na przykład
powodów urlopowych, prosimy poinformujcie o
tym, z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,
nauczyciela klasy lub dyrektora szkoły
NAGRODA IM. HARC. SZUPRYCZYŃSKIEGO
W tym roku nagrodę im. Harcmistrza Witolda
Szupryczyńskiego otrzymała Emilia Michalak z
klasy 6. GRATULACJE!!Zasady nominacji do
nagród opublikowaliśmy w pierwszym numerze
tegorocznego Biuletynu. Nagroda ta wręczana jest
zawsze podczas akademii 3 Majowej. Zapraszamy
do naszej szkolnej galerii zdjęć
https://www.facebook.com/Liverpool-PolishSaturday-SchoolAustralia166558046717850/photos/?tab=album&album_i
d=1177030142337297
KONKURSY
W konkursie historycznym związanym z
obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski oraz 100
rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza, a
ogłoszonym przez Konsulat RP w Sydney wzięło
udział troje uczniów z naszej szkoły i dwoje
naszych absolwentów.
Nasi absolwenci Amelia i Gabriel zajęli
pierwsze miejsca (13-18 lat w) kategorii
literackiej i plastycznej, a ich młodsi koledzy i
koleżanki Mateusz, Izabela i Gabriela)
wyróżnienia za piękne rysunki.
Nagrody rozdano podczas obchodów Dnia
Dziecka, jakie zorganizował Konsulat RP w
Sydney dn.5/06 w Polskim Klubie w Plumpton.
GRATULACJE DLA NASZYCH UCZNIÓW I
ABSOLWENTÓW!
Szczegóły na naszej stronie facebook i stronie
Bumerang media.
http://www.bumerangmedia.com/2016/06/kon
kurs-historyczny-dla-dzieci-i.html

KONKURSY/OGŁOSZENIA BIEŻĄCE
Nieustannie
zachęcamy
państwa,
byście
motywowali swoje dzieci do udziału w
różnorakich konkursach, między innymi tych
ogłaszanych przez Federację Szkół Etnicznych, jak
i różne polskie organizacje czy media. Informacje
o konkursach pojawiają się na szkolnej tablicy
ogłoszeń oraz na szkolnej stronie facebook
oraz są przesyłane emailowo. Prosimy śledzić
szkolną tablicę ogłoszeń, byście państwo
mogli być na bieżąco z tym, co dzieje się w
naszej szkole
DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE
28.05 magicznie świętowaliśmy w naszej
szkole Dzień Dziecka. Tym razem zawitał do nas
czarodziejJ i bawił dzieci sztuczkami. Krótki
filmik i zdjęcia z tego dnia na naszej stronie
facebook i szkolnej stronie internetowej , a także
w Bumerang media. Serdeczne podziękowania
mam z Komitetu Rodzicielskiego za pomoc w
zorganizowaniu tego wyjątkowego dla dzieci dnia
oraz za zakup magicznych prezentów dla
każdegoJ.
http://www.bumerangmedia.com/2016/06/magi
czny-dzien-dziecka-w-polskiej.html?m=1

PĄCZKI
Podziękowania dla pań: Ani Druć i Moniki
Prestii za cosobotnią pomoc przy sprzedaży
pączków i pieczywa.Zysk ze przeznaczamy na
zakup papieru oraz kolorowego tuszu do
drukowania dla dzieci.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Zachęcamy Was do dzielenia się z nami
osiągnięciami Waszych dzieci. Z przyjemnością
opublikujemy ich sukcesy spoza naszej szkołyJ!
FACEBOOK- STRONA INTERNETOWA
Prosimy zerkać na szkolną stronę
internetową. Tam w specjalnym okienku
„facebookowym”- BEZ KONIECZNOŚCI
POSIADANIA KONTA NA FB, macie
Państwo możliwość zerknięcia na bieżące
informacje, które się tam systematycznie

ZEBRANIA Z RODZICAMI
W czerwca odbyły się zebrania z rodzicami w
klasach 0-6. Dziękujemy rodzicom i opiekunom za
udział w nichJ.W razie jakichkolwiek
dodatkowych pytań czy wątpliwości dotyczących
dziecka zachęcamy do rozmowy z nauczycielem
klasy.
ALERGIE
Drodzy rodzice, ponieważ są wśród naszych
uczniów dzieci z alergiami prosimy, byście
przygotowując swoim dzieciom śniadanie do
szkoły starali się unikać nutelli, orzechów i innych
produktów je zwierających.
BUNNINGS
Serdeczne podziękowania dla naszych
rodziców- tych nowych i tych wieloletnich
pomocników
za
pomoc
przy
naszej
Bunningsowej akcji zbierania pieniędzy na rzecz
szkoły!!!Więcej szczegółów na zdjęciachJ.
https://www.facebook.com/Liverpool-PolishSaturday-SchoolAustralia166558046717850/photos/?tab=album&album
_id=1208193749220936

pojawiają oraz na galerię zdjęćJ!!!

BIBLIOTEKA

Żeby wzbogacić naszą bibliotekę zamówiliśmy
nowe książki, odpowiednio dla 3 poziomów
czytania. Książki powinny dotrzeć w IV kwartale
nauki. Prosimy o kontakt z naszą panią
bibliotekarką- Ulą Kościańską, jeśli sami
chcielibyście Państwo wypożyczyć książki dla
Waszych dzieci.

NASI SPONSORZY
Copernicus Deli/Polish Café Restaurant
adres:1/224 George Street, Liverpool;
telefon: 0438 823 511

PATRONI MEDIALNI

SPONSORZY JUBILEUSZU
i fundatorzy nagród na loterię
ZAPRASZAMY SPONSORÓW I CHĘTNYCH DO
UFUNDOWANIA
FANTÓW NA JUBILEUSZOWĄ
LOTERIĘ. !!!

Liverpool Polish Saturday School acknowledges the
ongoing funding and support provided by the NSW
Community Languages Schools Program.
„Projekt (Jubileusz 15-lecia Szkoły) jest
finansowany/współfinansowany* w ramach
funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Agata and Krzysztof Wójcik
Shop” Krakus” in Miller
adres: 7 Willan Dr, Cartwright 2168
telefon:(02) 9607 5394
http://www.krakus.com.au/contact

Emilia Zwolak- Dyrektor Szkoły

SPONSORZY JUBILEUSZU/ JUBILLEE SPONSORS

„Projekt jest współfinansowany* w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

PATRONI MEDIALNI

