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Sprawozdanie dyrektorki z działalności Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja w
Londynie za rok sprawozdawczy 2017/2018
I. Organizacja szkoły i program nauczania
W roku sprawozdawczym do naszej szkoły uczęszczało około 450 uczniów. (Jest to ilość płynna i
ulega nieznacznym zmianom w ciągu roku.) Aktualnie na liście uczniów mamy 587 osób.
Skład grona pedagogicznego był następujący:
 1 dyrektor szkoły
 1 wicedyrektor
 25 nauczycieli języka polskiego i nauczania wczesnoszkolnego (od września br 26)
 2 nauczycielki historii
 1 nauczycielka muzyki
 1 nauczycielka geografii (od pażdziernika br)
 2 katechetów (od września br. 1)
 11 asystentów nauczycieli w najmłodszych klasach oraz do pomocy uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
 9 absolwentów naszej szkoły, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe pełniąc funkcję
asystentów w młodszych klasach
 2 wolontariuszki regularnie pomagające w klasach mlodszych (od wrzesnia br. 3)
W roku szkolnym 2017/18 mieliśmy 25 klas - od przedszkola do klasy maturalnej A2. Od
września bieżącego roku mamy 26 klas.
Za spójność nauczania w klasach równoległych odpowiedzialni byli koordynatorzy.
 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. Sabatowska; od września br. p.M.Noszczak)
 klasy piąte (koordynator p.U.Kruczkowska; od wrzesnia br.p. R. Sejnowicz)
 klasy szóste (koordynator p.R.Sejnowicz; od września br. p.R.Twardowska)
 4 klasy gimnazjalne I, II, III i IV (p. P.Maliński)
 Klasy AS i A2 (p. Anna Łojewska)
W ubiegłym roku szkolnym odeszli ze szkoły następujący nauczyciele:Monika Kubasik-Bielecka,
Joanna Paplińska. Anna Sabatowska, Daniel Dyrda, Barbara Łukasik oraz Urszula Kruczkowska..
Zostały natomiast zatrudnione następujące osoby:
Nauczyciele- Klaudia Stępień, Klaudia Wojciechowska, Marzena Noszczak, Jolanta Sitek, Barbara
Czerny, Monika Moniak, Agata Pempera oraz Karolina Falkowicz
Asystentki nauczycieli- Małgorzata Kozicka, Małgorzata Herda i Ewelina Duplaga ( w zwiąku z
rosnącą liczbą uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi).
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2.Program nauczania
W Szkole Przedmiotów Ojczystych im.M Reja uczymy języka polskiego, historii i geografii Polski
oraz religii i muzyki. Nauczanie historii i geografii jako oddzielnych przedmiotów rozpoczynamy w
klasie 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 i młodzieży uczącej się języka polskiego poza
granicami kraju. Realizując program dla danej klasy, nauczyciele korzystają również z szeregu
materiałów uzupełniąjących. Każda klasa ma także listę lektur obowiązkowych i uzupełniających
wybranych przez nauczycieli.
W klasie IV gimnazjalnej program 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 2018- wszyscy uczniowie uzyskali ocenę A⃰ lub A.
(3-A*, 5-A, )
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 licealnych uczniowie są przygotowywani do egzaminow AS i A2. Program nauczania
jest ułożony według wymogów dotyczacych tych egzaminów sprecyzowanych przez Państwową
Komisję Egzaminacyjną AQA.
Wyniki egzaminów:
AS- 3-A i 1-B
A2- zdawało 5 osób – wszystkie otrzymały 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.
Bezpieczeństwo uczniów w szkole i Regulamin Szkolny
Rada Pedagogiczna podjęła decyzje mające na celu usprawnienie procedur dotyczących
zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i stworzenia warunków maksymalnego rozwoju dla
wszystkich uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Jedną z istotnych zmian było wprowadzenie
dyżurów nauczycieli w czasie przerw oraz obowiązku odnotowywania (i informowania Rodziców) o
nieakceptowalnych zachowaniach uczniów. Z początkiem roku Rodzice mają również obowiązek
informowania wychowawców o tym, kto może odbierać dziecko ze szkoły i proszeni są o
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uaktualnianie tej listy osób w miarę potrzeby. Opracowany również został program wychowawczy
szkoły. Uaktualniony został Regulamin szkoły.
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 też będzie w tym roku szkolnym).
Szkolenie nauczycieli
Niemal 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.





4 nauczycielki uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez p.Małyskę -autorkę
podręczników do klas 1-3 podstawowej ‘Psychologiczne podejście w nauce czytania po
polsku.’
4 nauczycieli wzięło udział w konferencji AQA dla nauczycieli A2
1 nauczycielka uczestniczyła w szkoleniu na temat dwujęzyczności
8 osób wzięło udział w warsztatach dla nauczycieli zorganizowanych przez Instytut
Piłsudskiego

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 pozaszkolnych:













Wszystkich Świętych- tradycyjna wizyta na cmentarzu Gunnersbury
Akademii z okazji Święta Niepodległości
Pasowaniu na ucznia klasy 1
Mikołajkach (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 zabawie karnawałowej
W obchodach 78 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)
W Koncercie Galowym Konkursu Poetyckiego im.Tadeusza Murdzeńskiego dla dzieci i
młodzieży polskich szkół sobotnich na terenie Wielkiej Brytanii w POSKu. Laureaci
otrzymali antologie z wyróżnionymi wierszami. Nasi uczniowie wystąpili też (razem z
Grupą Artystyczną Piwnica Pod Big-Benem) w znakomitym programie artystycznym
przygotowanym przez p.M.Dobrenko zatytułowanym ‘Opowiedz nam Ojczyzno...’.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
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Mszach św. szkolnych

Przedstawienia, koncerty, wycieczki i wyjścia edukacyjne:
 Przedstawienie Sceny Polskiej „Wróbelek Elemelek”
 Przedstawienie Teatru Wit-Wit z Polski pt. „Czerwony Kapturek”
 Koncert ‘Z muzyką ku niepodległości’ z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, który wykonali dla nas muzycy z Polski – Janusz Kohut, Urszula Mizia i
Joanna Korpiela-Jatkowska
 Niezwykła lekcja chemii zaprezentowana przez dr Zbyszka (Andrew ) Szydło
 Lekcja muzealna w Muzeum Piłsudskiego, która została udokumentowana na stronie
muzeum
 Udział uczniów klas gimnazjalnych w prelekcjach o tematyce historycznej w POSKu
 MS Piłsudski -pokaz multimedialny
 Udział uczniów AS i A2 warsztatach dla kandydatów do egzaminu AS i A2 (UCL)

Konkursy:
IV Konkurs Młodych Talentów ‘Polonus’, w którym wzięło udział ponad 70 uczniów.
Konkurs poetycki ‘Stulecie niepodległości’ zorganizowany przez Grupę Poetycka ‘KaMPe’
Konkurs „Portret matki’ zorganizowany przez PMS
Akcje charytatywne:
Shoebox gift
Pomagajmy Tosi
Spotkania z ciekawymi ludźmi:
Z Krzysztofem Zanussim w Ambasadzie RP
Z majorem Wojska Polskiego Adamem Mirosławem
Z panem pułkownikiem Edwardem Głowackim- weteranem II wojny światowej, żołnierzem II
Korpusu, który opowiedział uczniom o swoich doświadczeniach wojennych.
Podziękowania
Chciałabym 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. Za bardzo dobrze zoorganizowaną działalność Komitetu Rodzicielskiego, pomoc w
każdą sobotę i nieustająca gotowość do działania.
Dziękuję gronu pedagogicznemu za profesjonalizm, entuzjazm i wiele godzin dodatkowej pracy w
celu zapewnienia nauczania na wysokim poziomie.
Dziękuję współpracującym z nami księżom za wspieranie naszego rozwoju duchowego i
współorganizację ważnych uroczystości szkolnych i kościelnych
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
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wyrazy uznania za Waszą ciężką pracę oraz wysiłek włożony w przekazywanie polskości Waszym
dzieciom i zaangażowanie w sprawy szkoły.

25 listopada 2017 r.
Bożena Dybowska
Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im.M.Reja
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