
Biuletyn Nr 1 (1) 2014 

Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście 

Spotkanie Rodziców 
Zapraszamy wszystkich rodziców na 
krótkie spotkanie w sobotę 27 
września 2014 r. o godzinie 10.10 w 
sali gimnastycznej.  

Walne Zgromadzenie PECA 
Zapraszamy wszystkich członków i 
sympatyków Polish Educational and 
Cultural Association (PSS Belfast) na 
doroczne Walne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w sobotę 27 września 
2014 r. o godzinie 10.30 w sali 
gimnastycznej St. Michaels PS 

 

WYNIKI ANKIETY 
ZA ROK 2013/14 

DRODZY WSPÓŁ-RODZICE!   
W dniu zakończenia roku szkolnego 21 
czerwca 2014 r. przeprowadzone zostały 
wśród rodziców ankiety w celu uzyskania 
opinii o funkcjonowaniu szkoły, aby można 
było je uwzględnić w tworzonym  tzw. 
„Planie Rozwoju Szkoły”. Rodzice mogli 

wyrazić swoją anonimową opinię dotyczącą 
dowolnego aspektu funkcjonowania szkoły 
(np. zajęć dydaktycznych, zajęć 
pozalekcyjnych, godzin pracy szkoły, imprez 
okolicznosciowych, kadry, finansów, 
wyposażenia szkoły, oferty dla rodziców, 
magazynu szkolnego, współpracy z 
rodzicami, współpracy z innymi szkołami, 
bezpieczeństwa, przepływu informacji, 
strony internetowej, itp.)  
Poniżej zamieszczamy wszystkie zebrane 
opinie rodziców (pochodzące z 23 
wypełnionych ankiet): 
 

Mocne strony szkoły/ co dobrze 
funkcjonuje w szkole: 
 bardzo dobre podejście nauczycieli w 

stosunku do wszystkich dzieci 

 bardzo fajnie, że powstała świetlica 

 imprezy okolicznościowe z roku na rok 

coraz lepsze i lepiej organizowane 

 zaangażowanie nauczycieli 

 przyjazna atmosfera sprawiająca, że 
dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia 

 profesjonalni i bardzo mili nauczyciele 

 zajęcia pozalekcyjne (świetlicowe) 

 wycieczki zorganizowane 

 współpraca rodziców z PSS 

 kwestie organizacyjne są bardzo dobrze 
funkcjonujące w szkole 

 zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne 

widać u mojego dziecka, że są 
prowadzone w sposób przystępny do 
nauki i rozwoju dzieci 

(PSS Belfast), 514 Ravenhill Road, 
Belfast. W trakcie Zgromadzenia 
zostanie przedstawiony raport z 
działalności stowarzyszenia w 
ostatnim roku oraz wybrane nowe 
władze. Wnioski oraz 
kandydatury osób pragnących 
zasiadać w zarządzie można zgłaszać 
pisząc na adres info@peca.org.uk lub 
osobiście w siedzibie szkoły w 
najbliższą sobotę (20 września).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wycieczki zorganizowane 

 zajęcia świetlicowe 

 organizacja rodziców 

 dobra lokalizacja 

 miły personel 

 wysoki poziom nauczania 

 dla mojego dziecka najlepszym 
czasem spędzonym w szkole, to 
zajęcia teatralne 

 kadra nauczycielska 

 fajne, interesujące dla dzieci 
podręczniki 

 zajęcia poza terenem szkoły 

 maile informacyjne bezpośrednio na 

adres e-mail rodzica 

 imprezy okolicznościowe 

 komunikacja 

 strona internetowa 

 godziny w szkole są dobrze 
zaplanowane, według mnie wszystko 
jest dobrze zorganizowane 

 dobra kadra pedagogiczna 

 profesjonalne podejście do sprawy 
obowiązków 

 zaangażowanie nauczycieli 

 przekazywanie dzieciom polskich 

zwyczajów, tradycji 

 bardzo mi sie w tym roku podobało, 
bo była każda sobota zajęć, nie było 
opuszczania tak jak w innym roku 

 zajęcia od 13:30 

 położenie szkoły (aby w przyszłym 
roku to był nadal ten adres) 

 bardzo mi się podobał ze strony 
organizacyjnej dzień dziecka i inne 
imprezy zorganizowane w szkole; 
byłam pod ogromnym wrażeniem 
postawy całej kadry nauczycielskiej 

oraz Pani Dyrektor 

 w klasie moich dzieci są również 3 
Panie nauczycielki, które potrafią 
zapewnić odpowiedni poziom 
nauczania; a ogólnie wszystko mi się 
bardzo podoba 

 

Dyrektor 
mgr Beata Dąbrowska 

 
Polska Szkoła Sobotnia 

St. Michael’s Primary School 
514 Ravenhill Rd 
Belfast BT60BW 

Tel (dyrektor): 

07595473586 

E-mail: 
dyrektor@pssbelfast.com 
zarzad@pssbelfast.com  

 
Strona www: 

www.pssbelfast.com 

 

Najbliższe 
wydarzenia 

 Spotkanie z 
rodzicami i Walne 
Zgromadzenie 
PECA  

27 września 
godz. 10.10 

 

 Dzień Edukacji 
Narodowej 

  11 października 
 

 Konkurs 
recytatorski, 
loteria fantowa i 
kiermasz  książki 

 18 października 

 

 

 

Spotkanie Rodziców i Walne Zgromadzenie PECA 

(Polish Educational and Cultural Association) 
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 ciekawe zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe 

 z roku na rok lepsza organizacja imprez 
szkolnych 

 kompetentna kadra pedagogiczna 

 świetne zajęcia z rytmiki pana Marka 

 zaangażowanie rodziców 

 dość dobra organizacja szkoły – 

lekcje/zajęcia dodatkowe 

 program szkolny zawiera j.polski, elementy 

geografi i historii Polski na poziomie wieku 

dzieci 

 bardzo ważne dla dzieci jak również dla 
rodziców są ciekawie zorganizowane różne 
uroczystości np. 11-go Listopada, Dzień 
Dziecka 

 
Co zrobić, aby szkoła była  
jeszcze lepsza: 
 

 więcej prac domowych 

 moim zdaniem przepływ informacji mógłby 

być polepszony 

 wymiana sprzętu nagłaśniającego 

 więcej zajęć dodatkowych 

 więcej zajęć pozalekcyjnych 

 więcej wycieczek 

 religia 

 bardzo prosimy o zajęcia z religii/katechezy 

zwłaszcza dla dzieci komunijnych 
(przygotowania do PL Komunii) 

 na pewno tutaj kwestia Religiii może 
prowadzenia dzieci do przygotowania do 
przyjęcia I komunii Św. 

 nie mam żadnych zastrzeżeń 

 żeby była religia 

 nic, nie ma idealnych szkół 

 proszę o kontynuowanie zajęć teatralnych 

 mniej liczne klasy 

 strona internetowa – szybsze (wcześniejsze) 
umieszczanie informacji co odbędzie się w 
szkole 

 zdyscyplinować rodziców do odpowiedniego 

zachowania na terenie szkoły (palenie 
papierosów, parking, fotografowanie dzieci 
na uroczystościach) 

 współpraca z innymi szkołami 

 lepsza komunikacja z rodzicami 

 więcej zajęć pozalekcyjnych, wyjść do 
muzeum, kina, teatru 

 więcej wycieczek krajoznawczych 

 zamiast apeli bardziej nowoczesne i bardziej 

przyjazne dzieciom świętowanie ważnych dni 
dla Polaków 

 religia 

 parking z przodu, auta, zagrożenie dla dzieci 

 brama dla pieszych nadal zamykana! 

 może więcej motywować nasze dzieci? 

 zakończenie roku to jest impreza dla dzieci a 

nie dla rodziców, może by coś zmienić, 
ponieważ co roku jest to samo. Proponuję 
jakieś występy dzieci. 

 prośba aby zarządzający szkołą stosowali się 
do własnego zakazu palenia papierosów na 
terenie szkoły lub przynajmniej starali się 
dobrze schować; życzę przede wszystkim 
zerwania z nałogiem 

 

Kiermasz książek !!! 
Kiermasz książek !!! 

 

„przyjazna 

atmosfera 

sprawiająca, 

że dziecko 

chętnie 

uczęszcza na 

zajęcia”  

str. 2 Biuletyn szkolny 

str. 3 
 więcej zajęć pozalekcyjnych – chór, nauka 

gry na instrumentach muzycznych, itp. 

 polepszyć komunikację, przepływ informacji 
pomiędzy nauczycielami, zarządem i 

rodzicami – e-maile, strona www, gazetka 
szkolna 

 szkolenia dla rodziców na różne tematy 
związane z wychowaniem dzieci, np. jak 
rozmawiać z nastolatkami, jak wspierać w 
domu rozwój mowy (logopedia dla 
rodziców) 

 niektóre klasy są za liczne 

 brak na stronie szkoły info o poszczególnych 
nauczycielach 

 bardziej interaktywna strona szkoły – 
mozliwość umieszczania zadań domowych 

 gdyby już pod koniec roku szkolnego był 

opracowany i wysłany do rodziców ramowy 
plan nauki na przyszły rok szkolny, wykaz 
podręczników – materiałów do nauki, dałoby 
to mozliwość zgłoszenia ewentualnych 
dodatkowych pomysłów, tematów do 
omówienia, do rozważenia dla nauczyciela 

 z okazji ważnych dat w historii Polski można 
czasami zrobić cykl różnych lekcji na 
określony temat, dostosowanych do wieku 
dzieci, może jakieś quizy itp, żeby temat 
został utrwalony w bardziej zabawowy 

sposób 

 polepszyć przekaz informacji ze strony 
Zarządu, wtedy będzie większe 
zainteresowanie szkołą ze strony rodziców 

  ważne są dla mnie i dla innych rodziców 
informacje dotyczące projektów które są i 
będą realizowane przez Szkołę oraz 
przejrzystość finansowa; dwa razy w roku 

rodzice powinni uzyskać takie informacje 
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Na pewo wielu z nas ma fajne książki 
zarówno dla młodszych, jak i starszych – 
które już zostały przeczytane, z których 
wyrośliśmy, i z którymi chętnie 
podzielilibyśmy się z innymi, przy okazji 
robiąc trochę miejsca na naszych domowych 
półkach. ;-) W sobotę 18 października 
odbędzie się kiermasz książkowy. W miarę 
możliwości, prosimy rodziców o przyniesienie 
książek tydzień wcześniej 11-go paźdzernika. 
Dochody ze sprzedaży przeznaczone będą na 
fundusz szkolny, który będzie służył 
zaspokojeniu bieżących potrzeb szkoły, 
takich jak zakup materiałów papierniczych i 
edukacyjnych dla dzieci, nagród, itp. 

 


