Informacja dla Rodziców na dzień 16 i 17 września
Witam Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym.
1.Jak już wszyscy Państwo wiedzą szkoła zmienia swoją lokalizację na Kilmore Diocesian Pastoral
Centre, Cullies, Cavan, H12 E5C7. W związku ze zmianą lokalizacji szkoły zmieniają się również zasady
przywożenia i odbierania dzieci. Wjazd do szkoły bramą główną ( jadąc od centrum miasta, za placem
zabaw, pierwsza brama po prawej stronie)
• wjazd głównym podjazdem - wyjazd prawą stroną wg znaków. Prosimy nie wjeżdżać bramą do St.
Patrick’s College. Na czas zaprowadzania dzieci pod drzwi można zaparkować samochód przed
głównym wejściem, jednakże w trakcie trwania roku szkolnego przyjmiemy zasadę, która jest znana
z irlandzkich szkół. Prosimy o podjeżdżanie pod budynek, wypuszczenie dzieci i odjechanie prawą
stroną (laskiem). Przypominamy, iż po przekroczeniu bramy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10
km/h. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
• Po przekroczeniu głównej bramy i dojechaniu do rozjazdu- można skręcić w lewo i dojechać na
kolejny parking, stamtąd przyprowadzić dziecko do szkoły. UWAGA- obowiązuje ruch
jednokierunkowy. Wyjazd z parkingu brama od St. Patrick’s Collge
Prosimy o przywożenie dzieci 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i odbieranie ich na czas. Rodzice nie
wchodzą do budynku, dzieci są odbierane przez nauczyciela (nie dotyczy planowanych zebrań
z wychowawcą klasy)
Jeśli jednorazowo z jakiś przyczyn przyjadą Państwo do szkoły wcześniej prosimy o parkowanie na
dolnym parkingu.
Przypominamy, iż na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia.
Budynek objęty jest monitoringiem. Za palenie na terenie Kilmore Diocesian Pastoral Center szkoły
grozi kara grzywny.
Prosimy o dostosowanie się do powyższych zasad przez cały rok szkolny.
2. W dniach 23 i 24 września nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim.
Naszym gościem będzie pochodząca z Wałbrzycha polonistka, nauczycielka, badaczka języka, pisarka,
dziennikarka i felietonistka Pani Agnieszką Steur.
Pani Steur jest absolwentką Uniwersytetu Amsterdamskiego o kierunek Języki Słowiańskie i Kultura.
Ukończyła studia pracą i rozległymi badaniami na temat wpływu języka niderlandzkiego na język
polski dzieci dwujęzycznych mieszkających w Holandii.
Jest zagorzałą zwolenniczką nauki języka polskiego dzieci urodzonych i wychowywanych w polskoholenderskich rodzinach. Regularnie spotyka się z rodzicami prowadząc wykłady na temat
wielojęzycznego wychowania.
Dla naszych Rodziców Pani Agnieszka Steur przygotowała również wykład dotyczący dwujęzyczności.
Serdecznie Państwa zapraszamy 23 września w sobotę na godzinę 12 50.
Po spotkaniu Pani Steur będzie podpisywać swoje książki, które będzie można nabyć
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„Wojna w Jangblizji. W tamtym świecie”- 10 euro (dla młodzieży)
„Wojna w Jangblizji. W domu” – 12 euro (lub obie części za 20 euro (dla młodzieży)
„Niespodziewane spotkania Kwaska” 12,50 euro (dla dzieci)
„Słowa do użytku wewnętrznego” 12,50 euro (dla rodziców)

Z uwagi na spotkanie z pisarką zmienia się jednorazowo plan lekcji dla klas IIa, Ib, IIb, oraz V-VII i II-III
gimn. Szczegółowy plan zostanie uczniom podany przez wychowawców, jak również zostanie
zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Więcej na temat twórczości Pani Steur znajdą Państwo na naszym szkolnym Facebooku, gdzie
udostępniliśmy wywiad z pisarką.
3. Planowane na 11 listopada obchody 10-lecia szkoły połączoną z nadaniem szkole imienia Ireny
Sendlerowej zostały przesunięte na dzień 1 października (niedziela) na godzinę 11.00. Liczymy na
Państwa pomoc w tym szczególnym dla szkoły dniu oraz o jak najliczniejsze przybycie na uroczystość.
Bardzo prosimy Radę Rodziców o zorganizowanie poczęstunku dla zaproszonych gości. Wszystkich
rodziców, którzy zechcieliby pomóc w przygotowaniach prosimy o zgłaszanie się do wychowawców
klas (numery telefonów oraz adresy email zostały już uaktualnione na stronie internetowej szkoły).
Uczniowie sobotni, którzy wezmą udział w uroczystości 10-lecia szkoły zostają zwolnieni z zajęć
lekcyjnych. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie wychowawcę. Zajęcia niedzielne
nie odbędą się .
4.Przypominamy,iż zgodnie z organizacją roku szkolnego dni 28 i 29 października są wolne od zajęć
dydaktycznych. Kalendarz roku szkolnego znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce
„O szkole”
5. Na dzień 26 listopada (niestety tylko niedziela) przewidzieliśmy spotkanie autorskie dla uczniów
klas I-VII z poetą, pisarzem Pawełem Beręsewiczem. Urodzony w 1970 r. pisze powieści,
opowiadania i wiersze dla dzieci. Jest laureatem nagrody „Guliwera”, konkursu literackiego Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Ukończył studia
na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Neofilologii (anglistykę). Pracował jako nauczyciel
języka angielskiego w Liceum im Reytana w Warszawie. Książki dla dzieci wydaje od 2004 roku.
Początkowo współpracował z wydawnictwem Skrzat, następnie również z łódzkim wydawnictwem
Literatura. Nie tylko pisze dla młodego czytelnika, ale również tłumaczy, m.in.: Marka Twaina
(Przygody Tomka Sawyera), Briana Pattena (Olbrzym z Zamczyska Baśni), Edith Nesbit (Księga
smoków), Margaret Mahy (Przemiana). Jest autorem bądź współautorem słowników polskoangielskich i angielsko-polskich m.in. Wielkiego słownika PWN-Oxford. Naszym dzieciom znany jest
przede wszystkim z lektury Co Tam u Ciumków? oraz Czy wojna jest dla dziewczyn?, Jak zakochałem
Kaśkę Kwiatek, Warszawa. Spacery z Ciumkami, Wielka wyprawa Ciumków. O zmianach w planie
lekcji na ten dzień poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
6. Przypominamy, iż na stronie szkoły w zakładce UCZNIOWIE nadal zamieszczać będziemy prace
domowe z ostatnich dwóch tygodni, z myślą o uczniach, którzy byli nieobecni na zajęciach.
Przypominamy jednak, że uczniowie są zobowiązani zapisywać prace domowej do zeszytów na
każdych zajęciach lekcyjnych.
7. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcą klasy. (numery tel. na stronie szkoły)
Kierownik dyżuruje pod szkolnym numerem telefonu 086 040 9836 w każdy wtorek w godz. od 18.00
do 19.00 i piątek od 16.00 do 18.00. Dyżury kierownika w szkole : sobota godz. 15.00-16.00, niedziela
12.00-13.00

Kierownik SPK w Cavan
Agnieszka Adamska

