
Szanowni Państwo 

W styczniu miałam zaszczyt spotkać się z Jego Wysokością Królem Karolem III, który odwiedził ratusz w Bolton. Zadał 

szereg pytań dotyczących naszej szkoły. Złożył gratulacje, że szkoła tak długo istnieje i kształci kolejne pokolenia 

polskich dzieci. Życzył nam wszelkich sukcesów w przyszłości.  

W lutym dwóch uczniów z klasy IV gimnazjalnej Miłosz Kubicz i Mateusz Staszak reprezentowali naszą szkołę na 

Pierwszej Olimpiadzie Języka Polskiego w Wielkiej Brytanii organizowanego przez Polską Macierz Szkolną. Mimo 

zaciętej rywalizacji jesteśmy bardzo dumni, że obaj uczniów doszli do trzeciego etapu. Gratulacje dla Miłosza Kubicza, 

który zajął drugie miejsce w grupie wiekowej 13 –15 lat. 

 Sobota 4 marca: wprowadzamy dwie zmiany w organizacji dnia.  

Coraz częściej mamy do czynienia z incydentami związanymi z telefonami komórkowymi. Nie możemy monitorować 

telefonów uczniów podczas przerw i nie możemy zagwarantować im pełnego bezpieczeństwo w kwestii wykroczeń w 

tzw. cyberprzestrzeni. W związku z tym od soboty 4 marca wprowadzamy całkowity zakaz korzystania z przyrządów 

elektronicznych na terenie szkoły. Zasady można znaleźć na stronie internetowej szkoły i zalecam rodzicom, aby się z 

nimi zapoznali. 

Druga zmiana dotyczy tego, jak uczniowie wchodzą do budynku szkolnego. Uczniowie z rodzicami czekają przy 

wyraźnie oznaczonych drzwiach wejściowych do budynku szkoły: 

• pierwsza grupa to przedszkole i klasy 1 szkoły podstawowej 

• druga grupa to klasy 2 do 4 szkoły podstawowej 

• trzecia grupa to klasy 5 i 6 szkoły podstawowej, wszystkie klasy gimnazjum i dwie klasy licealne II licealnej.  

Dzwonek o 8:40 uczniowie wchodzą do budynku i idą do swoich sal lekcyjnych. 

O godzinie 9:00 drzwi wejściowe zostaną zamknięte, a uczniowie, którzy się spóźnili wchodzą do budynku szkolnego 

głównym wejściem. 

W sobotę 4 marca zapraszamy rodziców na wywiadówkę z wyjątkiem Pszczółek i klas II i III gimnazjum, gdzie 

nauczyciele zaproszą rodziców na wywiadówkę zdalną na platformie Teams (lub innej zakomunikowanej przez 

nauczyciela). Wywiadówka w klasie II liceum odbędzie się w kwietniu po egzaminach próbnych. Rodzice wchodzą do 

szkoły z uczniami i będą mogli przeprowadzić indywidualną rozmowę z nauczycielem. 

 

Zakaz gry w piłkę nożną na przerwach obowiązuje do czasu ustalenia, jak możemy zapewnić bezpieczeństwo 

uczniom. 

W sobotę 12 marca szkoła organizuje tradycyjny Kaziuk wileński w sali parafialnej przy kościele Bożego Miłosierdzia 

w Manchesterze, od 11:00 do 14:00. Dalsze szczegóły pojawią się na stronie rodziców na Facebooku.  

 

Z poważaniem 

Danuta Antonik, Dyrektor szkoły 


