
Szkoła Podstawowa Świętego Tomasza.  

Informacje oraz wydarzenia dla rodziców, 

uczniów,  opiekunów oraz społeczności 

szkolnej .  
 

 

 

 

 

 

 

Wstęp.  

 

To niesamowite, że zbliżamy się do końca pierwszego semestru. Czas 

szybko mija.  

W szkole bardzo dużo się działo, zarówno uczniowie jak i nauczyciele 

cieżko pracowali w klasach i organizowali akcje charytatywne.  

Chcielibyśmy szczególnie podziękować nauczycielom, uczniom oraz 

rodzicom za wsparcie, bez wspólnej pracy nie udałoby się osiągnąć 

takiego sukcesu.  

Podczas jednej z wielu akcji charytatywnych dla Macmillan Cancer 

Support udało nam się zebrać aż £634.00! Dziękujemy bardzo!  

Osobiście chcę życzyć wszystkim miłych wakacji. Miejmy nadzieje, że 

pogoda dopisze.  

Do zobaczenia w poniedziałek 20 października .  

 

J. Wilson  

 
 

 

 



Parking oraz brama dla pieszych. 

Ze względu na ograniczone miejsca parkingowe na parkingu  szkolnym, rodzice proszeni sa o 

podworzenie i odbieranie dzieci ze szkoły poza tym obszarem. Ze względów bezpieczeostwa 

prosimy aby dzieci i dorośli kiedy wchodzą na teren szkoły używali bramy dla pieszych a nie 

bramy  parkingowej gdyż grozi to potraceniem przez samochod.  

Chcielibyśmy rownież przypomnied nie parkowad na ulicy oznaczonej żółtym zygzakiem oraz 

aby nie zastawiad wjazdów do posesji prywatnych wokoło szkoły.  

Bardzo dziękuje za współpracę.  

 

Makijaż i biżuteria.  

Rozumiem, że dzieci gdy dorastają chcą się malowad i nosid biżuterię kiedy wychodzą z 

przyjaciółmi po szkole. Ja jednak bardzo proszę aby uczniowie przychodzili do szkoły bez 

makijażu i biżuterii, zwłaszcza tej drogiej która może sie zgubid na terenie szkoły.  

Dzieci z przebitymi uszami proszone sa o zdejmowanie kolczyków na czas lekcji W-Fu . W 

przypadku świeżo przebitych uszu będziemy zakładad na nie taśmę medyczna w celu 

ochrony, gdyż podczas zajęd fizycznych kolczyk może zostad zachaczony i przerwad płatek 

ucha.  

 

Choroba .  

Zarejestrowaliśmy ostatnio bardzo dużo przypadków chorych dzieci ( wymioty, biegunki). 

Jeśli paostwa dziecko ma jest chore to prosimy o zatrzymanie jej/jego w domu do 48h od 

wystąpienia ostatnich objawów.  

 

Nieobecności/wizyty lekarskie .  

Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem szkolnym w razie 

nieobecności ucznia. Najpóźniej do 9.30 rano.  

-tel 01241 438138 

-mail : st.thomas@st.thomas.angus.sch.uk  

W przypadku wizyty u dentysty/lekarza w trakcie godzin szkolnych proszę o potwierdzenie 

pisemne i dostarczenie listu do biura szkolnego . Najlepiej z dziennym wyprzedzeniem .  

 

Lekarstwa. 

Uczniowie którzy beda zażywad lekarstwa w szkole muszą wypełnid formularz dostępny w 

biurze który zezwala na podawanie ich przez personel szkolny.  

 

Dożynki.  

Przypominamy , że 24-tego października odbędzie sie coroczna zbiórka żywności dla 

lokalnego banku żywności w Arbroath.  Zbieramy produkty takie jak : ryż, makaron, 

konserwy. Dziękujemy bardzo za pomoc.  

 

Bezpieczeństwo na rowerze.  

Przypominamy, że dzieci które przyjeżdżają do szkoły na rowerze muszą nosid kaski. W celu 

zapewnienia im bezpieczeostwa poza szkola, podczas wieczornych przejażdżek , można 

zakupid odzież/kamizelki odblaskowe. 
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Szczepienia przeciw grypie.  

Szczepienia te, dla dzieci których rodzice wyrazili zgodę, odbędą sie w środę 22 października 

na terenie szkoły.  

 

Zbiórka odzieży .  

Dzieki ostatniej zbiórce udało nam sie zebrad £38. Dziękujemy wszystkim za pomoc i prosimy 

o dalsza współpracę. Zbieramy : 

- odzież  

- buty 

- torebki , paski,  

- pościel , ręczniki .  

Następna zbiórka 24.10.2014  

 

Rozmowy kwalifikacyjne dla rodziców.  

Rozmowy te odbędą się w poniedziałek 3-ego i 5-tego listopada . Wiecej informacji na ten 

temat dostaniecie paostwo w liście z Akademi.  

 

Spotkanie dla siedmioklasistów i ich rodziców w Akademi.  

Jest to zebranie  dla rodziców i uczniów którzy przechodzą do liceum w sierpniu 2015 które 

odbędzie się 30-tego października o godzinie 18.00.  

 

Sakramenty.  

Daty sakramentów Pokuty i Pojednania , Bierzmowania oraz Pierwszej Komuni Świętej są w 

trakcie ustalania z Ojcem Kevinem. Poinformujemy paostwa jak tylko będziemy wiedzied 

wiecej.  

 

Zajęcia poza lekcyjne.  

Serdecznie zapraszamy rodziców którzy chcą pomóc nauczycielom oraz asystentom 

nadzorowad uczniów podczas lunchu oraz zajęciach poza lekcyjnych takich jak siatkówka lub 

piłka nożna. Prosimy o kontakt z biurem szkolnym.  

 

Dni wolne od szkoły.  

 

Informujemy , że dnia 27 i 28 listopada szkoła bedzie zamknięta oraz 1 grudnia w oniedziałek 

ze względu na święto Św. Andrzeja.  

 

 


