
Wiadomosci z Monksdown  
Wchodzcie na nasza strone www.monksdownprimary.co.uk 

Sledzcie nas poprzez Twitter ‘@MonksdownSchool’ 

6 pazdziernika 2017                        Numer semestru jesiennego 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Daty do kalendarza 
Caly pazdziernik Miesiac historii czarnoskorych,  ich osiagniec i 

wplywu na nasz kraj 

Piatek, 6 pazdziernika 2 sesja rowerowa dla klas 5  
klasy 3 chlopcy - LFC Academy – mecz pilkarski 

Sroda, 11 pazdziernika Zebranie dla rodzicow dzieci klas zerowych – czytanie 
Harvest Festival 

Piatek, 13 pazdzierniik Porzuc wszystko I czytaj 
Zjedz ze mna 

Sroda, 18 pazdziernik 10am Zebranie rady Szkoly 

Piatek, 20 pazdziernik Zebranie rodzicow ( wraz z dziecmi) -klasy zerowe  
2pm  - szkola konczy zajecia w tym semestrze 

Poniedzialek, 23 – Piatek, 27 pazdziernik Ferie srodroczne – szkola jest zamknieta 

Poniedzialek, 30 pazdziernika 8.55am Powrot do szkoly 

Sroda – 8 listopada spotkanie z rodzicami 

 

 

  Gwiazdy Tygodnia 
RG Freya Reilly 
RH Laura Namavira 
RMG Maxi Madine 
1C Alfie Hughes 
1H Daisy Lloyd 
1HC Maja Chrostek 
2B Sophia Lockley 
2BY Victoria Macosso 
3C Francis Wileman 
3H Kavya Shah 
4J David Vasak 
4W Eloim Polla 

5A Alex Polczynski 
5S David Taylor 
6GA Lily Bolland 
6MA Steven Devine 

 

 

 

 

 

  Frekwencja  
  25-29/9/17 

Class % 

5M 98.7 

3C 97.9 

2B 96.8 

5A 95.5 

4J 95.3 

6MA 95.0 

1C 94.7 

4W 94.2 

6GA 93.9 

RG 93.1 

RVH 93.0 

1H 92.7 

1HC 92.4 

3H 92.0 

RMG 90.0 

2BY 89.7 

Total  - 94.1 % 

 
Frekwencja musi 

wyniesc 97% 

 

 

 

Harvest 
W tym roku ponownie wspieramy 

nasz lokalny Food Bank. Bardzo 

prosimy o przynoszenie do szkoly 

nie psujacych sie artykulow 

spozywczych: 

 puszki 

(fasolka/jarzyny/zupy) 

 konserwy (ryby/mieso),  

 suche jedzenie (makaron 

/ryz/cous cous) itp………   

Prosimy o jak najwieksze 

wsparcie dla naszej lokalnej 

spolecznosci. 

. 

 

Klasy 6    SZKOLY SREDNIE 

Ostateczna data na zlozenie aplikacji do szkol srednich 
jest 31 pazdziernika 2017.  Rodzice powinni to zrobic 

przez internet na stronie Liverpool City Council.  Wszyscy 
uczniowie przyniesli juz do domy indiwidualne formy 

transferowe, ktore udziela wam niezbednych informacji 
w tej sprawie.   

 

Jesli napotykacie na problem zwiazane z zalogowaniem 
sie na strone tudziez z wypelnieniem formy -  prosze 

przyjsc do szkoly w piatek,  
13 oraz w czwratek, 19 pazdziernika na godzine 14.00. 

Pomozemy wam wowczas - poslugujac sie naszymi 

szkolnymi komputerami.  
Prosze przyniesc wowczas indiwidualna forme dziecka . 

 

Zawiadomienie 

Prosze nie szukac kontaktu i nie wysylac pytan do zadnego z 
pracownikow szkoly na  Facebook.  Jesli macie jakies 

niepokoje lub pytania zwiazane z waszym dzieckiem lub ze 
szkola – prosze postapic zgodnie z procedura  – wyslac 

email lub zadzwonic do szkoly aby umowic sie na 
spotkanie z konkretnym pracownikiem szkoly. 

 

Dziekujemy za wspolprace w tej sprawie 

Jesli wasze dziecko spozni sie do szkoly I przyjdzie po godzinie 8.55am  MUSI zostac wpisane do 
rejestru szkolnego przez osobe dorosla. Rejestr znajduje sie przed okienkiem sekretariatu szkoly.  
Jest to niezmiernie wazne w momencie ewakuacji – musimy wiedziec kto znajduje sie w budynku 
szkolnym. Kurator szkolny - Educational Welfare Officer (EWO) sprawdza tygodniowo  
punktualnosc dzieci.  Jesli wasze dziecko notorycznie sie spoznia zostaniecie poproszeni na 

rozmowe w celu wyjasnienia tej sytuacji.  

Home Bargains 
podarowal szkole 
rzeczy zwiazane z  

Halloween. Beda one 
w sprzedazy w 

przyszlym tygodniu na 
placu szkolnym klas 3-6 

od 2.45pm. 

http://www.monksdownprimary.co.uk/

