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Witamy wszystkich w ostatnim kwartale nauki.
Za nami obchody 15 lecia szkoły. Zapraszamy do
galerii zdjęć na stronie internetowej szkoły
oraz na szkolny facebook oraz stronę Bumerang
Media, gdzie możecie Państwo obejrzeć zdjęcia i
filmowy skrót wydarzeń z obchodów Jubileuszu
naszej szkoły.
http://www.bumerangmedia.com/2016/09/15lat-polskiej-szkoy-w-liverpool.html#more

KALENDARZ SZKOLNY W IV KWARTALE
Ø 14/10-Dzień Edukacji Narodowej
obchodzony w Polsce także jako
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Ø 15-16/10 Polonijny Dzień Dwujęzyczności

ZDJĘCIA W GALERII ZDJĘĆ NA SZKOLNEJ
STRONIE INTERNETOWEJ.
Ø
13/11 – obchody Święta Niepodległości w
Polskim Klubie w Ashfield , godz.14.30
Ø
21/11 – oddajemy książki do szkolnej
biblioteki
Ø
29/11 – piknik organizowany przez
Federację Szkół Etnicznych-szczegóły wkrótce na
tablicy ogłoszeń
DZIEŃ NAUCZYCIELA – 14/10
Dla naszych niestrudzonych i całym sercem
zaangażowanych w pracę w naszej szkole
nauczycieli i rodziców serdeczne życzenia z
okazji obchodzonego 14/10 w Polsce -Dnia
Edukacji Narodowej

Ø 3/12 godz.9.00- Annual General
Meeting !!!!!!!
Ø
4/12 Polish Christmas na Darling
Harbour
Ø
10/12- Uroczyste zakończenie roku
szkolnego w szkolnej auli, godz. 9.30

•
•
•
•
•
•

NAUCZYCIELE w IV kwartale
Elżbieta Purchała- grupa przedszkolna
Marta Short- kl.0-1
Emilia Zwolak-kl.2 i 3
Julia Bakowicz– kl .4-6 poziom B
Ewelina Ellsmore- kl.4-6 poziom A
Małgorzata Łyżczarz – Helwani –zajęcia
wyrównawcze

OGÓLNOAUSTRALIJSKA KONFERENCJA
NAUCZYCIELI SZKÓŁ ETNICZNYCH W SYDNEY
8/10 na konferencji i warsztatach
zorganizowanych dla nauczycieli szkół
etnicznych w Sydney spotkało się 561 nauczycieli
z kilku australijskich stanów.
Zapraszamy na szkolną stronę www oraz do
galerii zdjęć i na szkolny facebook.

OPŁATY ZA SZKOŁĘ
Drodzy Rodzice, powoli zbliżamy się do końca
roku szkolnego.
Prosimy o uregulowanie wszelkich zaległości
w opłatach jak najszybciej.
Opłaty przyjmujemy przez pierwsze 3 soboty
na terenie szkoły

15/10

22/10

29/10

Opłat można dokonywać drogą elektroniczną:
Account Name: Liverpool Polish Saturday
School Inc. Bank: Westpac Account Number:
31-3438 BSB: 032-075
KONFERENCJA NAUCZYCIELI JĘZYKA
POLSKIEGO W CANBERRZE
W dniach 30/09.- 2/10 nasi nauczyciele
uczestniczyli Konferencji Nauczycieli Języka
Polskiego zatytułowanej „Nowoczesne techniki
nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce w
australijskiej szkole polonijnej” zorganizowanej
w Canberze przy współpracy Komisji Oświatoej
Polonii Australijskiej oraz Konsulatu RP i ORPEG
w Polsce. Zapraszamy do lektury artykułu i
galerii zdjęć. Szczegóły w linku poniżej, a także na
naszej szkolnej stronie www i facebook.
http://www.bumerangmedia.com/2016/10/konf
erencja-dla-nauczycieli-szko.html
https://www.facebook.com/Liverpool-PolishSaturday-SchoolAustralia166558046717850/photos/
fot. W Ambasadzie RP w Canberrze

Fot. z Ministrem ds. Wielokulturowości Johnem Ajaka i
Albertem Vela –prezydentem NSWFCLS

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Zapraszamy do biblioteki szkolnej w co drugą
sobotę, to jest w następujących dniach:
15.10, 29/10, 7/11,
21 LISTOPADA – ODDAJEMY WSZYSTKIE
WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI
Najlepsi czytelnicy zostaną wyróżnieni i
nagrodzeni podczas apelu kończącego rok
szkolny.

OCENA UCZNIA I KALENDARZ
NA ROK SZKOLNY 2017
Drodzy Rodzice na tydzień przez
zakończeniem roku szkolnego(w wyjątkowych
przypadkach w dniu zakończenia roku
szkolnego) uczniowie otrzymają ocenę ich
pracy w mijającym roku szkolnym. W załączeniu
otrzymacie również Państwo kalendarz na rok
szkolny 2017. Będzie on także dostępny na
szkolnej stronie www.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Zachęcamy Was do dzielenia się z nami
osiągnięciami Waszych dzieci. Z przyjemnością
opublikujemy ich sukcesy spoza naszej szkołyJ!
PĄCZKI

Prosimy o zgłoszenie się do sprzedaży
pączków na przyszły rok czy też term w nowym
roku szkolnym.
Podziękowania dla Moniki Prestia (sprzedaż),
Ani Druć (dowóz) i dla wszystkich którzy
podejmowali się tego zadania w ciągu
mijającego roku J!!!

FACEBOOK- STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy 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
pojawiają oraz na galerię zdjęćJ!!!
PODSUMOWANIE ROKU 2016

Od 5 lat w ostatnim numerze naszego Biuletynu
podsumowujemy to, co działo się w naszej szkole.
1. Zorganizowaliśmy duże jubileuszowe
przedsięwzięcie jakim była- 15 rocznica istnienia
naszej szkoły.
2.Gościliśmy u siebie Bumerang Media, podczas
spotkania nakręcony został film na temat
działalności szkoły.
3.W mediach Polonijnych – radiu SBS i Bumerang
Media ukazały się publikacje związane z
działalnością naszej szkoły.

4. Dołączyli do nas nowi uczniowie i nowe
rodzinyJ!
5.W ciągu roku odbywały się uroczyste apele,
podczas których dzieci prezentowały swoje
umiejętności.
6.Jak zwykle wyjątkowo świętowaliśmy Dzień
Dziecka. W tym roku było magicznie- zaproszony
magik bawił dzieci sztuczkami, a na koniec każde
dziecko otrzymało od szkoły prezent.
7.Nasi uczniowie reprezentowali szkołę podczas
uroczystości narodowych w Polskim Klubie w
Ashfield.
8.Nasi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami za
działalność polonijną i wyjątkowe osiągnięcia w
nauce nagrodami harcmistrza W. Szupryczyńskiego
oraz Ministra Edukacji i Konsula RP.
9.Nasi uczniowie i absolwenci wzięli udział i zostali
wyróżnieni w konkursach literackich, plastycznych i
muzycznych ogłoszonych przez Konsulat Generalny
RP i Duszpasterstwo Polskie w Sydney, Program SBS
oraz Federację Szkół Etnicznych.
10.Przeprowadziliśmy dwie akcje Bunnings, podczas
których zbieraliśmy fundusze na rzecz szkoły, a
także prowadziliśmy sprzedaż czekoladek.
11.Przez cały rok prowadziliśmy sprzedaż pączków i
pieczywa zasilając zyskiem ze sprzedaży szkolny
budżet.
12.Zakupilismy w ramach otrzymanego grantu z
Konsulatu RP wiele pomocy(książek) dydaktycznych
i metodycznych specjalizujących się w nauczaniu
języka polskiego jako języka obcego bądź
dziedziczonego.
13. Zakupiliśmy nowe książki do biblioteki szkolnej.
14.Uczestniczyliśmy w Dniu Sportu połączonym z
obchodami 3 Maja, a zorganizowanym w Polskim
Klubie w Plumpton przez Konsulat Generalny RP.
15.Z okazji Dnia Rodzica przygotowaliśmy dla
rodziców specjalne prezenty w postaci
wyjątkowych zdjęć.

16.Zakupilismy atrakcyjne nagrody dla uczniów na
zakończenie roku szkolnego.

NASI SPONSORZY I DARCZYŃCY ORAZ
FUNDATORZY NAGRÓD NA JUBILEUSZOWĄ
LOTERIĘ- SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

17. Zakupiliśmy nagrody dla najlepszych
czytelników.
18.Zakupiliśmy bluzy szkolne dla dla naszych
szóstoklasistów.
19.Zakupilismy materiały promocyjne dla szkołybaner szkoły, proporczyki, torby.
20. Zakupiliśmy zeszyty dla każdego ucznia i
materiały papiernicze.
21.Nauczyciele wzięli udział w licznych w tym roku
konferencjach, wykładach i warsztatach
organizowanych przez Związek Nauczycieli Języka
Polskiego, Federację Szkól Etnicznych, Komisję
Oświatową Polonii Australijskiej.
22. Nauczyciele i Komitet Rodzicielski
reprezentowali szkołę podczas spotkań( z
przedstawicielami rządu w tym między innymi
ministrem d/s wielokulturowości )takich jak:
Harmony Dinner oraz Annual Dinner Federacji Szkół
Etnicznych .
23. Przed nami spotkanie z pracownikami Casula
Public School w ramach morning tea.
24. Przed nami reprezentowanie szkoły na stoisku
edukacyjnym podczas Polish Christmas na Darling
Harbour.
Ø Serdeczne podziękowania dla

nauczycieli i wszystkich rodziców, którzy
wspierali naszą szkołę w jakikolwiek

sposób!!!

Ø Podziękowania dla pracowników

Casula Public School za możliwość

korzystania z terenu szkoły i dobrą

współpracę w mijającym roku szkolnym.

Ø Podziękowania dla NSW Community

Languages School Program za wsparcie

finansowe udzielane szkołom etnicznym.
Emilia Zwolak – dyrektor szkoły

Kasia Filipczak Wedding and Portrait Photography
www.facebook.com/k.filipczak.photography

Towarzystwo
Nasza Polonia

ULYSSES STYLE
Bransoletki z kamieni
szlachetnych
0415 230 711

www.facebook.com.CristalHealingLittleAngel

Copernicus Cafe Deli
Marek i Marysia
Strzemkowscy
0438 823 511

contact@tessconsulting
www.facebook.com/k.filipczak.photography

www.krakus.com

NAGRODY/ LOTERIA
JUBILEUSZOWA
1. Voucher o wartości

$ 170 na sesję
fotograficzną (Portrait package – Boyko
images) W ramach tego godzinna sesja, 1-2
outfits, minimum 25 edited photos
2. 3 X prenumeraty Expressu
Australijskiego
3. Voucher na zakupy o wartości $100 na
zakupy w polskim sklepie w Krakus Lowson
Bros, Cartright/Miller
Agata I Krzysztof Wójcik
4. Voucher do kina Gold Class
wartość $100
ADS Group , Interior Solutions
Adam i Dominika Smutek
5.Voucher na zakupy Myer
wartość $100
ADS Group , Interior Solutions
Adam i Dominika Smutek
6. 2 X Voucher wartość $50 każdy na zakupy
w sklepie polskim
Continental Deli Euro w Liverpool
Ewa i Włodek Mylka
5. Kaja Łukaszewicz - - nagroda rzeczowa
6. 2 X Voucher o wartości $150 każdy
na
usługi rachunkowe i marketingowe w firmie
Tess Consulting
contact@tessconsulting.com.au
7. 2x voucher o wartości $ 150
Studio K – Kasia Filipczak Wedding and
Portrait Photography
0452 282 326
www.facebook.com/k.filipczak.photography
9.Voucher o wartości $ 50 na zakupy w
Wieczorkowski Gourmet Fine Food, Coffee,
Delikatesy Woollahra Sydney.

10.5 X Voucher o wartości 70$ każdy
Little Angel, Natural Healing Theraphy
www.facebook.com.CristalHealingLittleAngel
0401368230
Yvonne Kapczuk
11. 12 bransoletek $35
Bransoletki z kamieni szlachetnych
Ulysses style
12. Słodycze – Copernicus Cafe Deli

