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Drodzy rodzice i sympatycy szkoły!
Rok szkolny dobiegł końca i wszyscy możemy
skorzystać z zasłużonego odpoczynku i - miejmy
nadzieję - kąpieli słonecznych letnią porą.

Rok ten był pełny wyzwań, którym odważnie stawiliśmy czoła.
W przyszłym roku szkolnym dalej możemy korzystać z
pomieszczeń St Michael’s, chociaż rozglądamy się za czymś
większym, bo szkoła sukcesywnie się rozwija i w ostatnim roku
szkolnym przybyło nam ponad 30 nowych uczniów. Koszty
wynajmu poszły też do góry, więc w nowym roku stawiamy na
rozwój wolontariatu i działań na rzecz pozyskiwania funduszy,
tzw. „fundraisingu”. Od nas – wszystkich rodziców – zależy czy
staniemy na wysokości zadania!

2014/2015
Polish Educational and Cultural Association (PECA)/PSS Belfast
Najważniejsze wydarzenia tego roku w telegraficznym skrócie:

Najbliższe
wydarzenia
 20 czerwca 2015 –
zakończenie roku
szkolnego
WAKACJE!!!

 5 września 2015 –
rozpoczęcie
nowego roku
szkolnego

X - Prezentacja projektu „Bilbo” dla rodziców dzieci dwujęzycznych i
antyrasistowskiego nt. Przeciwdziałanie rasizmowi i pomoc ofiarom rasizmu w
Irlandii Północnej - „Equal & Safe”; prezentacja organizacji Alternatives
XI – Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Polski w City Hall w Belfaście;
Konkurs recytatorski; kiermasz książki oraz pokazy filmów w ramach Play
Poland; Andrzejki i Katarzynki w klasach; organizacja 2-dniowego szkolenia
metodycznego dla nauczycieli z terenu NI; wizytacja wysłannika Macierzy
Szkolnej
XII- Mikołajki w Transport Museum; koncert kolęd/jasełka; konkurs plastyczny;
udział szkoły w imprezie swiątecznej w osiedlowym domu kultury Belvoir-Bests
Hill Community Association
I – Dzień Babci i Dziadka; pogadanka w ramach projektu antyrasistowskiego
II- POLimpiada – Konkurs wiedzy historycznej, geograficznej, dyktando i
konkurs plastyczny; lunch w „Good Cafe” podsumowujący projekt „Equal &
Safe” dla gości z różnych organizacji; konkurs „Mam Talent”;
III - udział w Dniu Kultur w St Michael’s, Dzień Otwarty w PSS Belfastkiermasze, występy;
V – Święto flagi polskiej/Konstytucji 3 maja; Dzień Matki w klasach;
Międzynarodowy Dzień Dziecka; wprowadzenie programu ‘Millenium Volunteer’
dla najstarszych uczniów i młodych dorosłych; przystąpienie do założonej Rady
Językowej Irandii Pólnocnej
VI – zakończenie roku; konkurs na logo PECA; rejestracja w Komisji ds.
Organizacji Charytatywnych (Charity Commission)

Ponadto PECA:
Otrzymała rządowy grant z Funduszu na Rozwój Mniejszosci Etnicznych
umożliwiający zaangażowanie po pół etatu pracownika projektu (Sylwia McAvoy)
oraz administratora/księgowego (Monika Turkiewicz) co umożliwi uruchomienie
poradnictwa i wsparcia kryzysowego dla społecznosci polskiej; zaangażowanie
koordynatora wolotariuszy; przeprowadzenie zajęć z języka irlandzkiego/
polskiego/ angielskiego; stworzenie dwujęzycznej strony internetowej dla PECA:
www.peca-ni.org; odbycie szeregu szkoleń i uczestniczenie w konferencjach i
seminariach; spotkania z członkami władz lokalnych i organizacji NGO; wydawanie i
szeroką dystrybucję magazynu „Nasz Express”; lobbowanie za praktycznym
wspieraniem dwujęzyczności i wiele wiele innych...

Poradnictwo i wsparcie w
kryzysowych sytuacjach
dostępne także latem.
Więcej informacji na stronie:

www.peca-ni.org
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ZAPISY NA ROK
SZKOLNY
2015/2016

Nabór na rok szkolny 2015/2016 trwa. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-16 lat. Aby zapisać dziecko do naszej
szkoły należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Ucznia i uiścić opłatę tzw. wpisowe.
1. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci obecnie uczęszczające do PSS Belfast oraz ich rodzeństwo.
2. Wpisowe w wysokości £20 należy płacić za każdego ucznia do dnia 21.08.2015r.
3. W chwili rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego, będzie zwracana jedynie połowa regulaminowo
wpłaconego wpisowego. Jesli rezygnacja nastapi w czasie trwania roku szkolnego, opłata nie podlega
zwrotowi.
4. W związku z ograniczoną ilością miejsc w szkole o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń z
zachowaniem zasady pierwszeństwa z punktu 1.

Opłaty:
Dotychczasowe czesne nie ulega zmianie (dla opłat uiszczanych za rok lub pół roku z góry) i wynosi
£240/rok za 1 dziecko oraz £400/rok za dwoje dzieci, a każde kolejne dziecko za darmo (nie licząc
wpisowego, które dotyczy wszystkich dzieci).

Możliwości uiszczania płatności:
1. Opłata roczna: £240 za 1 dziecko oraz £400 za dwoje dzieci płatne
do końca września 2015r.
2. Opłata semestralna: £120 za 1 dziecko oraz £200 za dwoje dzieci.
I semestr - płatne do końca września 2015r.
II semestr – płatne do końca lutego 2016r.
3. Opłata miesięczna - standing order: £27 za 1 dziecko i £45 za
dwoje dzieci. Płatne 25-tego każdego miesiąca przez 9 miesięcy od
września do maja. Czerwiec wolny od opłat. UWAGA: W przypadku
wybrania tej opcji w skali całego roku szkolnego opłata będzie
nieznacznie wyższa: o 3 funty dla jednego dziecka i 5 funtów dla
dwóch dzieci uczęszczających do szkoły.

DANE KONTA:
Polish Saturday School in Belfast

Bank HSBC
Sort Code: 40-20-55
(Kod oddziału banku)

Account Number: 50093998
(Nr konta)

Bardzo prosimy o podawanie
imienia i nazwiska dziecka w
tytule przelewu.

ZAJĘCIA DODATKOWE 2015/16
W przyszłym roku szkolnym planujemy rozszerzyć ofertę zajęć
dodatkowych po godzinach głównych zajęć dydaktycznych (od godziny
14.00 do 15.00). Część zajęć będzie oferowana nieodpłatnie, a cześć
za niewielką odpłatnością.
W planach jest język irlandzki, kółko literata, kółko matematyczne,
chór, zajęcia teatralne, warsztaty malarstwa, kółko sportowe.
Zachęcamy rodziców z pasją lub hobby do włączenia się do
prowadzenia zajęć. Nie jest to koniecznie zobowiązanie na cały rok
szkolny ale np.na blok 5-6 zajęć, np. klub szachowy, gier
planszowych, zdrowego żywienia, makramy, szydełkowania, itp.
Serdecznie zapraszamy rodziców do włączenia sie do tych zajęć jako
prowadzący – wolontariusze (PROSIMY O KONTAKT ;-)). W ten
sposób wspólnie uatrakcyjnimy czas spędzany przez nasze dzieci w
szkole i możemy „zarazić” dzieci swoją pasją i zainteresowaniami.
UWAGA: W przypadku gdy jakieś dziecko bierze udział w zajęciach
dodatkowych, a jego młodsze rodzeństwo potrzebuje poczekać na
„świetlicy”, będzie można skorzystać z niej za niewielką opłatą.
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W naszej szkole w tym roku 9 osób pracowało oficjalnie jako wolontariusze, pomagając w klasach
podczas zajęć, jak i podczas zajęć dodatkowych i na świetlicy. Byli to: Marlena Sekula, Weronika
Głowacka, Paulina Cieślar, Edyta Czerwionka, Małgorzata Bonk, Małgorzata Frącala, Beata DonajGrek i Mariusz Bielik. Również jedna z uczennic, Paulina Niedoba, zaangażowała się jako
wolonariuszka. Ponadto wiele innych osób udzielało się podczas licznych wydarzeń szkolnych. Nie
należy zapominać, że cały 7-osobowy zarząd składa się z wolontariuszy, którzy na rzecz szkoły
przepracowali w tym roku nieodpłatnie w sumie kilkaset godzin! Posłuchajmy, co mówią nasi
wolontariusze o swoich doświadczeniach:

“Szczerości i fantazji nie można
kupić za żadne pieniądze, u
dzieci te cechy są dominujące,
dlatego możliwość
obserwowania ich, kontakt z
nimi pozwala mi lepiej poznać
samą siebie, zdystansować się,
a także rozwijać własne
umiejętności. To wartościowe

Wielka
satysfakcja, gdy
widzi się

doświadczenia...”

Marlena Sekula, świetlica

“Będąc wolontariuszką
fajnie jest nabierać
doświadczenia i
pomagać innym.
Polecam każdemu!”
Paulina Niedoba, lat 14

Wolontariat
jest dla mnie
“Będąc
wolontariuszką
oderwaniem od
fajnie
jest nabierać
codzienności.
Praca z
dziećmi w PSS pozwala mi na
doświadczenia i
kontynuację tego, co
zawodowo innym.
robiłam w Polsce,
pomagać
a za czym bardzo tęskniłam
Polecam
każdemu!”
po zamieszkaniu
w nowym,
obcym dla mnie kraju.
Paulina Cieślar, kl.I

Paulina Niedoba, lat 14

Millenium Volunteers Programme – Program dla Wolontariuszy w wieku 14-25 lat

“Bardziej błogosławionym
jest dawać niż brać”
Jezus wg. Dziejów Apost 20:35

Wolontariusze będą mieli okazje zdobyć cenne doświadczenie, o
którym szkoła może formalnie poświadczyć. Jeśli wolontariusz nie
ukończył jeszcze 25 roku życia, może też wziąć udział w uznawanym
przez pracodawców na całym terenie Zjednoczonego Królestwa
programie „Millenium Volunteers”, w którym można otrzymać
certyfikaty poświadczające odbycie odpowiedniej ilości godzin
wolontariatu. Jest to o tyle istotne, że starając się o pracę,w wielu
dziedzinach, w kryterium dla kandydatów, brany jest pod uwagę staż
pracy wykonanej zarówno za wynagrodzeniem, jak i wolontaryjnie.
Wolontariat w ten sposób zwiększa szanse na zatrudnienie.
Planujemy też stworzyć okazje dla wolontariuszy do odbycia
dodatkowych szkoleń i uzyskania umiejętności poświadczonych
certyfikatem.
W roku szkolnym 2015/16 wszyscy wolotariusze zostaną objęci opieką
koordynatorki wolontariatu, p. Nataszy Wdowickiej. Na przełomie
sierpnia i września odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych
wolontariatem dla szkoły oraz szerszych działań Stowarzyszenia PECA.
Już teraz można się zgłosić do zarządu lub dyrektor w sprawie
wolotariatu: zarzad@pssbelfast.com; b.snowarska@peca-ni.org lub
dyrektor@pssbelfast.com
Zainteresowanych prosimy o kontakt.

MIŁEGO LETNIEGO WYPOCZYNKU ŻYCZĄ:
DYREKCJA, NAUCZYCIELE I WOLONTARIUSZE
ORAZ ZARZĄD PECA/PSS BELFAST

