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Sprawozdanie Dyrektora z działalności Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja w
Londynie za rok szkolny 2016/2017
I.
Organizacja szkoły i program nauczania
W roku sprawozdawczym do naszej szkoły uczęszczało ponad 450 uczniów. (Jest to ilość płynna i
ulega zmianom w ciągu roku.)
Skład grona pedagogicznego był następujący:
▪ 1 dyrektor szkoły
▪ 1 wicedyrektor
▪ 25 nauczycieli języka polskiego i nauczania wczesnoszkolnego
▪ 2 nauczycielki historii
▪ 2 nauczycieli religii
▪ 1 nauczycielka muzyki
▪ 10 asystentów w najmłodszych klasach oraz do pomocy uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
▪ 10 absolwentów naszej szkoły, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję
asystentów w młodszych klasach
▪ 2 wolontariuszki regularnie i długoterminowo pomagające w klasach mlodszych
W roku szkolnym 2016/17 mieliśmy 25 klas- od przedszkola do klasy maturalnej A2. (Od
lutego do lipca było 26 klas, bo mieliśmy 2 przedszkola.)
Za spójność nauczania w klasach równoległych odpowiedzialni byli koordynatorzy.
▪ klasy przedszkolne (nursery)- dzieci, które ukończyły 3 lata (koordynator p.A. Bober)
▪ klasy zerowe (Reception) – koordynator p.M. Gubańska
▪ klasy pierwsze (koordynator p.M. Klamut)
▪ klasy drugie (koordynator p.A.Marczuk))
▪ klasy trzecie (koordynator p.K. Mosiądz)
▪ klasy czwarte (koordynator p.A. Sabatowska)
▪ klasy piąte (koordynator p.U. Kruczkowska)
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▪ klasy szóste (koordynator p.R.Sejnowicz)
▪ 4 klasy gimnazjalne I, II, III i IV (p. P.Maliński)
▪ Klasy AS i A2 (p. Anna Łojewska)
W ubiegłym roku szkolnym odeszły ze szkoły nastepujące nauczycielki: Zofia Kozicka, Jadwiga
Kozicka, Agnieszka Borgul i Izabella Garbacz. Zostały natomiast zatrudnione nastepujące osoby:
Elżbieta Kotowicz, Aneta Gilbert, Monika Kubasik- Bielecka, Daniel Dyrda i Urszula Ziółkowska.
Na urlopie macierzyńskim przebywaja panie: Anna Fradizela i Żaneta Wereda.
2.Program nauczania
W Szkole Przedmiotów Ojczystych im.M Reja uczymy języka polskiego, historii i geografii Polski
oraz muzyki i religii (nauczanie historii i geografii od klasy 4 podstawowej).
Program nauczania języka polskiego, kultury, historii, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej
Polsce oparty jest na „Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”
opracowanej przez ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz nauczycieli
pracujących w szkołach polskich na obczyźnie (Warszawa 2010).
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem programu i podręczników dostosowanych do
odpowiedniego wieku dzieci. Wszystkie klasy korzystają z kompletu podręczników (czytanka i
ćwiczenia) opracowanych z myślą o dzieciach uczących się języka polskiego poza granicami kraju.
W klasie IV gimnazjalnejprogram nauczania koncentruje się na wymaganiach stawianych przez
AQA GCSE w języku polskim. Zajęcia przygotowują uczniów do egzaminu w zakresie 4
podstawowych kompetencji językowych: mówienia słuchania, czytania i pisania.
GCSE 2017- 1 uczeń otrzymał ocenę B, pozostali uczniowie uzyskali ocenę A⃰ lub A.
(5-A*, 1-A, 1-B)
Egzamin GCSE jest pierwszym egzaminem państwowym , który nasi uczniowie zdają rok lub dwa
lata wcześniej w stosunku do egzaminów GCSE w szkołach angielskich.
W klasach licealnychuczniowie są przygotowywani do egzaminow AS i A2. Program nauczania
jest ułożony według wymogów tych egzaminów sprecyzowanych przez Państwową Komisję
Egzaminacyjną AQA.
Wyniki egzaminów AS i A2 były znakomite.
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Wyniki egzaminów:
AS- 4-A
A2- zdawało 10 osób – 1 osoba otrzymała ocenę B, 4 A i 5 A*
Język polski jest zaliczany do grupy nowożytnych języków obcych i egzamin A2 z jezyka polskiego
jest rozpoznawany przez angielskie uniwersytety. Stanowi więc ważny atut przy aplikowaniu na
wyższe uczelnie.
Spotkania informacyjne dla Rodziców
We wrześniu odbyły się spotkania informacyjne dla Rodziców w poszczególnych klasach, w czasie
których Rodzice mogli zapoznać się z programem nauczania, kompetencjami językowymi, które
uczniowie będą doskonalić, wymaganiami nauczycieli i organizacją dnia.
W lutym odbyły się wywiadówki wszystkich klas (tak tez będzie w tym roku szkolnym).
Szkolenie nauczycieli
Wszystkie osoby pracujące na stanowiskach nauczycielskich mają wyższe wyksztalcenie i , w wielu
przypadkach, również wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. Dbamy o to, by
nauczyciele ciągle doskonalili się zawodowo.
● 3 nauczycielki uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez p.Małyskę -autorke
podręczników do klas 1 i 2 podstawowej
● W lipcu 8 osób wzięło udział w konferencji w Canterbury organizowanej przez Polska
Macierz Szkolną.
● We wrześniu br odbyło się szkolenie Pierwszej Pomocy (dla pracowników szkoły i
członków Zarządu)
● We wrześniu br odbyło się szkolenie wewnętrzne na temat planowania lekcji, różnicowania
poziomu zadań w zależności od potrzeb uczniów oraz oceniania prac domowych.
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● 4 nauczycielki uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Polonijne Literka
na temat dwujęzyczności ‘Dwujęzyczność jako atut dziecka w szkole systemowej i w
perspektywie zawodowej
Imprezy i uroczystości
Poprzez organizację i udział w licznych warsztatach, imprezach i uroczystościach szkolnych,
pozaszkolnych i kościelnych staramy się uczyć kultury polskiej i szacunku dla wartości narodowych
i dla siebie nawzajem.
Braliśmy udział w następujących uroczystościach i imprezach szkolnych i poza szkolnych:
● Wszystkich Świętych- tradycyjna wizyta na cmentarzu Gunnersbury, by uczcić pamięć
żołnierzy i patriotów polskich zapalając znicze i kładąc kwiaty na ich grobach.
● Akademii z okazji Święta Niepodległości
● Festiwalu Poezji ‘Słowiańska Brosza’
● Pasowanie na ucznia klasy 1
● Mikołajki (POSK) Dzięki ogromnym staraniom Komitetu Rodzicielskiego jak zwykle-bo
organizujemy ją co rok-była to bardzo udana impreza.
● Uczniowie wzięli udział w warsztatach bożonarodzeniowych i wielkanocnych
● W obchodach 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w kościele św.A. Boboli i pod Pomnikiem
Katyńskim na cmentarzu Gunnersbury
● W akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
● Street Party (Szkolny Festyn)
● Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Wycieczki i wyjścia edukacyjne:
● Przedstawienie Sceny Polskiej „Zemsta”
● Przedstawienie Teatru „Syrena” pt.”Królewna Snieżka ”
● Do Instytutu Sikorskiego
● Udział uczniów klas gimnazjalnych w prelekcjach o tematyce historycznej w POSKu
● Przedstawienie o Marii Curie pt. ‘Promieniowanie’
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Konkursy:
W konkursie ‘Być Polakiem’ organizowanym przez Senat RP, Sejm RP, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą, Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Fundacja ”Świat na Tak”
wyróznionych zostało zostało 2 uczniów naszej szkoły Charlie Puczyniec i Emilia Dziedzic.
Szkolny Konkurs Młodych Talentów.
Szkolny konkurs poetycki, którego finał odbył się w pażdzierniku w naszej szkole. Szkoła była
jednocześnie gospodarzem i gościem Festiwalu Poezji ‘Słowiańska Brosza’ . Laureaci prezentowali
swoje teksty a p.M.Dobrenko przygotowała znakomity program artystyczny z udziałem uczniów,
absolwentów, rodziców i nauczycieli. Wyróżnione wiersze zostały wydane w postaci antologii
zatytułowanej „Z poezją za pan brat, czyli oczyma młodego poety”.
Akcje charytatywne:
Dzień Piżamy- zbieraliśmy fanty na loterię, z której zyski zasiliły budżet szkolny.

Spotkania z ciekawymi ludźmi:
Z Katy Carr – w ramach Szkolnego Studia Kultury
Z panią Janiną Kwiatkowską, która opowiedziała uczniom o swoich przeżyciach wojennych i
Syberii.
Podziękowania
Chciałabym przede wszystkim z całego serca podziękować wszystkim, dzięki którym Szkoła
Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja sprawnie funkcjonuje i ciągle się rozwija.
Wielkie podziękowania należą się Zarządowi Komitetu Rodzicielskiego na czele z p.prezes Kingą
Kosterską i wice-prezes Małgorzatą Kut. Bardzo dobrze zoorganizowaną działalność Komitetu
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Rodzicielskiego, pomoc w każdą sobotę i nieustająca gotowość do działania. Są one prawdziwymi
wzorami działaczy charytatywnych.
Podziękowania należą sie p.Ilonie - naszemu skarbnikowi- która czuwa nad finansami szkoły, p.
Monice Last, która jest odpowiedzialna za organizowanie dyżurów Rodziców i p.Katarzynie
Oyrzanowskej, która czuwa nad ich przebiegiem, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.
Podziękowania należą się wielu osobom, ale szczególnie pragnę podziękować gronu
pedagogicznemu za profesjonalizm, entuzjazm i wiele godzin dodatkowej pracy w celu zapewnienia
nauczania na wysokim poziomie. Dziękuję nauczycielom, którzy przygotowały naszą młodzież do
egzaminów państwowych. Ich poświęcenie dało piękne owoce tej ciężkiej pracy. Naszej młodzieży
gratuluję wspaniałych ocen.
Dziękuję współpracującym z nami księżom za wspieranie naszego rozwoju duchowego i
współorganizację ważnych uroczystości szkolnych i kościelnych (i udostępnianie nam pomieszczeń
przykościelnych na zebrania nauczycieli.)
Dziękuję Rodzicom za współtworzenie naszej szkolnej społeczności. Za przyprowadzanie dzieci do
szkoły w sobotnie ranki, za zainteresowanie ich postępami, za pomoc w odrabianiu prac domowych
, za pełnienie dyżurówi i pomoc w organizowaniu szkolnych imprez. Składam Wam wyrazy
uznania za Waszą ciężką pracę oraz wysiłek włożony w przekazywanie polskości Waszym
dzieciom i zaangażowanie w sprawy szkoły.
Dziękuję Państwu za uwagę.
25 listopada 2017 r.
Bożena Dybowska (Dyrektor szkoły)
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