
     Piątek 6 ty Styczeń 2023 
 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo załączone następujące listy; 

 

 Shirley Infants Year R List z programem nauczania 

 Shirley Infants Year 1 Nauka w domu  

 Shirley Infants Year 1 List z programem nauczania 

 Shirley Infants Year 2 Nauka w domu  

 Shirley Infants Year 2 List z programem nauczania 

 Shirley Junior Home Learning Reading Letter  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do stron z listami:  

Infant School Letters Link 

Junior School Letters Link  

Aby skontaktować się z którymkolwiek z pracowników, proszę wysłać e-mail  

office@shirleyschools.co.uk zaznaczony do wiadomości pracownika, a Twój e-
mail zostanie przeslany  

PRZYPOMNIENIE O LEKACH 

Jeśli wysyłasz swoje dziecko do szkoły z jakimikolwiek lekami na ból głowy, kaszel, 
przeziębienie, niestrawność itp, upewnij się, że są one podpisane przez biuro szkolne.    

https://www.shirleyinfantschool.org.uk/parents/letters/letters-spring-1-2022
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=Letters%3A+Spring+1&pid=79
mailto:office@shirleyschools.co.uk


 

Daty do kalendarza  
Shirley Infant School  

 

JANUARY  

Tuesday 3rd         Otwarcie Szkoly 8.40am  for  

                              Spring 1 

Friday 13th           Karate klub rozpoczyna się po szkole          

Tuesday 17th         FOSIS Bags 2 School  

Friday 27th          INSET DAY - Szkoła zamknięta 

Monday 30th       INSET DAY - Szkoła zamknięta 

 

 

 

 

 

FEBRUARY 
Thursday 2nd  Year 1 Celebration Event 2.45pm in  
                              classroom 
Friday 3rd   Year 2 Home Learning due  
Tuesday 7th   Year 1 Fire Visit - on site  
Thursday 9th   Year R Celebration Event 2.45pm in  
                              classroom 
Friday 10th   Szkoła zamyka się Half Term  
 
13th—17th   HALF TERM   
 
Monday 20th  Otwarcie Szkoly SPRING 2 
Wednesday 22nd Year 2 Great Fire of London - on site   
Thursday 23rd  Year R Mill Cottage - on site  
Thursday 23rd  Year 1 Manor Farm - off site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirley Junior School 

JANUARY  

Tuesday 3rd  Otwarcie Szkoly 8.40am for  

                                Spring 1 

Thursday 5th   Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  

Thursday 9th            Year 3 Sleep over and light party - on site  

9th - 11th   Year 5 Minstead Residential - off site  

                              Group A 

Wednesday 11th       Year 3 Sleepover Parents Info Evening 5pm 

                              Junior Hall, come to Bellmoor Road         

                              entrance  

11th - 13th    Year 5 Minstead Residential - off site  

                               Group B  

Tuesday 17th  PTA Bags 2 School  

Thursday 19th  Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  

Monday 23rd   Young Voices - poza terenem 

Thursday 26th  Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  

Friday 27th   INSET DAY - Szkoła zamknięta 

Monday 30th  INSET DAY - Szkoła zamknięta 

 

FEBRUARY 
Thursday 2nd             Share my learning 8.45am & 3.20pm in    
                                classrooms 
Thursday 2nd   Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  
Thursday 2nd   Year 4 Fishbourne Roman Palace - off site    
Friday 3rd    PTA Quiz 
Thursday 9th             Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  
Friday 10th    PTA Sprzedaż ciast   
Friday 10th    Szkoła zamyka się Half Term  
 
13th—17th  HALF TERM   
 
Monday 20th   Otwarcie Szkoly  SPRING 2 
Thursday 23rd   Year 5 Swimming Siberian Husky  
 

 

 

 

  

W związku z zapowiedzią koronacji Jego Królewskiej Mości w sobotę 6 maja 2023 r. 

ogłoszono dodatkowy dzień wolny od pracy w poniedziałek 8 maja. Placówki, które 

normalnie są zamknięte w dniu święta bankowego, powinny być zamknięte w tym 

dniu. Obejmuje to szkoły i uczelnie.  

Rozpoczęcie nauki w szkole (rok R i rok 3) 

Termin składania wniosków to niedziela 15 stycznia  

https://ems.southampton.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/en 



 

 

Parents Evening dates - Spring 2 ( Terminy wieczorów dla rodziców - wiosna ) 

Infant Parent Survey - Next week  (Ankieta dla rodziców - w przyszłym tygodniu) 

Już wkrótce  

 

 

 

Na naszej stronie w tym tygodniu zajrzyjcie do: 

 

Infant School Guidance and support for Parents    

 

Junior School Curriculum Pages  

Year 3 

Year 4 

Year 5 

Year 6 

Spójrz! 

Shirley Junior Year 3 Sleep over and light party  

Impreza rozpocznie się o godzinie 17:30, a zakończy o 19:30. Dzieci mogą założyć wybrane 
przez siebie ubrania. Będziemy grać w gry, badać światło i opowiadać historie w ciemnych 
warunkach. Możesz odebrać swoje dziecko z sali gimnastycznej o 19:30, jeśli 
zdecydują się nie przyjść na sleep over.  

Shirley Junior Year 5 Minstead Residential  

W przyszłym tygodniu niektóre dzieci z klasy 5 będą uczestniczyły w rezy-
dencji w Minstead jako część grupy A lub B. 

Uczniowie z grupy A będą uczestniczyć w zajęciach od poniedziałku 9 do śro-
dy 11. Uczniowie z grupy B będą uczestniczyć w zajęciach od środy 11 do piątku 13. 

W dni powrotne, czyli w środę 11 i piątek 13, szacujemy czas przybycia do szkoły na godzinę 
14:30. Dzieci mogą być odebrane ze szkoły w tym czasie z placu zabaw. 

Prosimy poczekać, aż dziecko zostanie zwolnione przez wychowawcę grupy, zanim zabierze je 
do domu. 

https://www.shirleyinfantschool.org.uk/parents/guidance-and-support-for-parents
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=Year+3&pid=64
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=Year+4&pid=65
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=Year+5&pid=66
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=Year+6&pid=67




 

 

 

 

Rodzice i opiekunowie przygotowują się do 
Nowego Roku z darmową dostawą na każde 
zamówienie 

Poniżej znajdziesz unikalny kod 

KOD ZNIŻKI:  FR-SHIRLEYINFANT-61 

 

    Przypomnienie o mundurkach szkolnych 

Chlopcy 

 Zielona sportowa bluza z kapturem/ sweter szkolny 

 Biały T-shirt/białe polo/koszulka PE 

 Zwykłe czarne joggery/szorty/spodnie (bez logo/wzorów) 

 Tenisowki 

Dziewczeta 

 Zielona sportowa bluza z kapturem/ sweter szkolny 

 Biały T-shirt/białe polo/koszulka PE 

 Zwykłe czarne joggery/legginsy/szorty/spódnica PE (bez logo/wzorów) 

 Tenisowki 

Obuwie 

 Tenisowki są obowiązującym obuwiem w szkole.   
 



Ankieta dla rodziców Shirley Junior School Styczeń 2023  

 

Shirley Junior School ceni sobie informacje zwrotne od rodziców i opiekunów jako część 
ciągłego doskonalenia naszej szkoły. Aby to wesprzeć, stworzyliśmy ankietę na formularzu 
google (link poniżej), którą prosimy wypełnić do 16 stycznia 2023 roku.  

Państwa opinie są bardzo cenne.  

  

https://forms.gle/WLpxmfgBf2q9zsXv5 

https://forms.gle/WLpxmfgBf2q9zsXv5


Safeguarding  

Oczywiście wiele dzieci w ciągu ostatnich kilku tygodni z radością zerwało papier pakowy z różnych 
smartfonów, konsol, tabletów i innych urządzeń z dostępem do Internetu - i prawdopodobnie nie mogło 
się doczekać, aby rozpocząć swoje ekscytujące podróże do wcześniej nieodkrytych zakątków inter-
netowego wszechświata. 

Podobnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy wielu młodych ludzi, którzy już korzystają z internetu, 
wejdzie w inną fazę swoich relacji z cyfrowym światem: być może bardziej zainteresują się na przykład 
grami online lub mediami społecznościowymi. 

Prosimy o zapoznanie się z przewodnikiem National Online Safety, który odświeży Państwa wiedzę na 
temat bezpieczeństwa w sieci, zawierając kilka podstawowych wskazówek dotyczących unikania ty-
powych zagrożeń.  Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa pomocne we wspieraniu dziecka w poz-
nawaniu świata online. 



FOSIS/PTFA 
ZBIÓRKA BAG2 SCHOOL - DO 17 STYCZNIA 

Masz poświąteczne porządki?… prosimy o przyniesienie 

(zapakowanych) niechcianych ubrań, butów, toreb, miękkich za-

bawek, prześcieradeł, ręczników do 1 Branksome Avenue kiedykol-

wiek przed 9 rano we wtorek 17 stycznia i zebranie pieniędzy dla 

naszej szkoły w procesie. 

Więcej informacji na temat Bag2School można znaleźć tutaj - Bag 2 
School 

Zbieramy również plastikowe tuby po czekoladkach do recyklingu 
(Heroes, Celebrations, Roses itp.) - prosimy o dostarczenie ich do 1 

Branksome Avenue do 17 stycznia! Proszę trzymać oddzielnie od darowizn Bag 2 School. 

 

 

 

NIECHCIANE PREZENTY DLA ELFRIDGES  

 

Jeśli masz jakieś niechciane prezenty świąteczne nadające się do 
Elfridges w następne święta, proszę wrzucić do kosza na zewnątrz 

1 Branksome Avenue (oznakowane wyraźnie dla Elfridges) 

 

 

 

 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA... 

WIECZÓR QUIZOWY JUNIORÓW - PIĄTEK 3 LUTEGO 

Nasz wieczór quizowy dla dorosłych powraca, więc 
przygotujcie swoje 8-osobowe drużyny... więcej szcze-
gółów na temat miejsca i miejsca zakupu biletów już 

wkrótce! 
 
 

https://bag2school.com/
https://bag2school.com/


NIE ZAPOMNIJ...   
Nasza szkolna loteria zbiera pieniądze bezpośrednio dla Junior School.  Każdego tygodnia jest gwarantowana nagroda 
pieniężna dla kogoś z naszej szkoły.  
Im więcej sprzedamy losów, tym większa będzie nagroda pieniężna.  
Jesteś również automatycznie włączony do krajowego losowania, w którym możesz wygrać £25,000! Bilety kosztują tylko £1 
każdego tygodnia  
 

 
 
Zapisz się tutaj:   

https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/shirley-

junior-school 

 

 

Jeśli robisz zakupy online, kliknij najpierw na te linki. Dzięki temu szkoła ot-
rzyma darowiznę bez dodatkowych kosztów. Amazon = https://
smile.amazon.co.uk/  
Dzieci - wybierz Przyjaciele Shirley Infant School  
Juniors - wybierz Shirley Junior School PTA 
 
Infants – Friends of Shirley Infants – Southampton 

Juniors – Shirley Junior School PTFA – Southampton 

 

 

 
 
POZOSTAŃ W KONTAKCIE I ZAANGAŻUJ SIĘ... 
 
Nasze strony internetowe: 
FOSIS – Friends of Shirley Infant School - Shirley Infant School 
PTFA – PTFA - Shirley Junior School 
 
Na Facebooku poprzez prywatne grupy roczne - proszę pamiętać, że grupy te są zarządzane przez rodziców, a nie prow-
adzone przez szkołę: 
Infants 

Year 2 Face book group - https://www.facebook.com/groups/849370902208557 
Year 1 Facebook group - https://www.facebook.com/groups/774368666506974 
Year R Facebook group -https://www.facebook.com/groups/1150736922357432 

 
Juniors 

Parents of Year 6 Face book group - https://www.facebook.com/groups/1716707195249069 
Parents of Year 5 Face book group - https://www.facebook.com/groups/649407131910961 
Parents of Year 4 Face book group - https://www.facebook.com/groups/137311320449399 
Parents of Year 3 Face book group - https://www.facebook.com/groups/172919936937823 

 

 

 

 
 

  

https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/shirley-junior-school
https://www.yourschoollottery.co.uk/lottery/school/shirley-junior-school
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/shirleyinfants2/?q=friends%20of%20shirley&cat=cause-autosuggest
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/sjsptfa/
https://www.shirleyinfantschool.org.uk/our-school/meet-the-team/friends-of-shirley-infant-school
https://www.shirleyjuniorschool.org/page/?title=PTFA&pid=41
https://www.facebook.com/groups/849370902208557
https://www.facebook.com/groups/774368666506974
https://www.facebook.com/groups/1150736922357432
https://www.facebook.com/groups/774368666506974
https://www.facebook.com/groups/1716707195249069
https://www.facebook.com/groups/649407131910961
https://www.facebook.com/groups/137311320449399
https://www.facebook.com/groups/172919936937823


Informacje 







Jak ograniczyć kondensację i zapobiec pleśni w domu 
 

Unikaj wilgotnych warunków 
Zima to często czas, kiedy w Twoim domu pojawia się wilgoć. 

Kondensacja jest spowodowana przez ciepłe, wilgotne powietrze stykające się z zimnymi powierzchnia-
mi, takimi jak okna i ściany. Zdarza się to głównie podczas chłodniejszych miesięcy, niezależnie od tego, 
czy pogoda jest mokra czy sucha. 

Kondensacja jest całkowicie normalna i jest najczęstszą przyczyną wilgoci w domu, zwłaszcza w chłod-
niejszych pomieszczeniach. 

Jeśli kondensacja się nagromadzi, może stać się poważnym problemem. 

Dlaczego kondensacja stanowi problem? 

Gdy kondensacja gromadzi się na powierzchni, może powodować rozwój pleśni. Najczęstsze miejsca, w 
których może to nastąpić to ściany (zwłaszcza w rogach i za meblami), sufity, ramy okienne i parapety. 

Ubrania, zasłony, pościel, szafy i meble również mogą być dotknięte. 

Jeśli pozostawione bez leczenia, może to prowadzić do poważnej wilgoci, a wyniki mogą być bardzo 
szkodliwe dla zdrowia Twojej rodziny. 

Co mogę zrobić, aby uniknąć gromadzenia się kondensacji? 

Podążanie za tymi prostymi krokami zmniejszy wilgotność w Twoim domu, co pomoże zapobiec kondensacji i 
rozwojowi pleśni: 
 

 Regularnie wycieraj czyste powierzchnie, które są podatne na kondensację 

 Odsuń meble od ścian, aby była szczelina umożliwiająca przepływ powietrza 

 Zwiększaj wentylację otwierając szeroko okna po przeciwnych stronach domu przez 15 minut każdego ranka, 
aby umożliwić zabranie wilgotnego, obciążonego powietrza. 

 Umieszczaj pokrywy na garnkach i patelniach w kuchni podczas gotowania. 

 Używaj okapu kuchennego lub wentylatora wyciągowego, jeśli go masz - Otwórz okno w kuchni lub w jej 
pobliżu i zamknij drzwi podczas gotowania lub sterylizacji butelek dla dzieci 

 Nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania kuchni, ponieważ spalanie gazu powoduje powstawanie wilgoci 

 Unikaj suszenia ubrań wewnątrz. Jeśli musisz, upewnij się, że okno jest otwarte w pokoju, w którym suszą się 
ubrania. Nie kładź ubrań na kaloryferze lub przed ogniem. 

 Jeśli używasz suszarki bębnowej, upewnij się, że ma ona otwór wentylacyjny na zewnątrz lub jest suszarką 
kondensacyjną. 

 Zamykaj drzwi łazienki, gdy bierzesz kąpiel lub prysznic, i w miarę możliwości otwieraj okno na co najmniej 
30 minut po kąpieli. 

 Jeśli masz wentylator wyciągowy, upewnij się, że jest włączony i nie wyłączaj go, ponieważ ma wbudowany 
mechanizm przekroczenia limitu. 

 Przy napełnianiu wanny należy najpierw puścić zimną wodę, a następnie uzupełnić ją gorącą. Ta prosta za-
sada redukuje ilość pary wodnej nawet o 90% - zapobiegając w ten sposób kondensacji.  

 Po kąpieli lub prysznicu wysusz powierzchnie w łazience. 

 Pozostaw otwarte otwory wentylacyjne w oknach, jeśli je masz 

 Nie zakrywaj wentylatorów ani otworów wentylacyjnych 

 Nie przechowuj przedmiotów na strychu - potrzebuje on całej przestrzeni, aby umożliwić cyrkulację powietrza  

 Nie używaj grzejników z gazem w butelce. Produkują one taką samą objętość wody jak objętość spalonego 
paliwa  

 Ogrzewaj swój dom równomiernie. Utrzymywanie ogrzewania na niskim poziomie przez cały dzień zamiast 
dogrzewania powinno pomóc w obniżeniu rachunków za ogrzewanie. 

 Nie przepełniaj szaf i szuflad, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Obejmuje to okresowe pozostawianie szu-
flad i drzwi szafy otwartych na pewien czas każdego dnia 



Jak ograniczyć kondensację i rozwój pleśni 

Wentylator  

Jeśli masz wentylator wyciągowy, ważne jest, abyś używał go właściwie. 

Po kąpieli lub gotowaniu włącz wentylator - jeśli nie włącza się automatycznie. Następnie zamknij za sobą drzwi. 

Wentylator będzie wyciągał wilgoć z pomieszczenia. 

Niektóre wentylatory są przystosowane do ciągłej pracy i nie należy ich odłączać. Koszty ich eksploatacji to tylko 

kilka pensów dziennie - i przewyższają koszty wszelkich problemów z wilgocią i pleśnią, które mogą się pojawić. 

Osuszacz powietrza—Dehumidifier 

Elektrycznie sterowane urządzenie, które jednocześnie ogrzewa i osusza powietrze. 

Ciepłe, wilgotne powietrze jest wciągane do urządzenia, które przechodzi nad zimną wężownicą, dzięki czemu 

wilgoć skrapla się i zbiera w pojemniku, który musi być opróżniony. 

Fungicides—Środki grzybobójcze 

Zastosowałem się do tych porad, a pleśń nadal rośnie, co mam teraz zrobić? 

Jeśli podjąłeś rozsądne kroki, aby zapobiec rozwojowi pleśni w swoim domu, stosując się do powyższych porad, a 

problem nie ustępuje, możemy zorganizować przyjazd inspektora, który zbada sprawę. Może istnieć podstawowy 

problem w Twoim domu, który powoduje prawdziwą wilgoć i ważne jest, abyśmy najpierw wykluczyli kondensację 

jako przyczynę. 

Uwaga: Jest bardzo ważne, aby zapewnić, że te środki zapobiegawcze są podejmowane w celu ochrony przed 

uszkodzeniem domu i rzeczy, na przykład dywanów, mebli, miękkich mebli i odzieży. 

Nieprzestrzeganie tych środków zaradczych będzie brane pod uwagę w przypadku przyszłego roszczenia o od-

szkodowanie za szkody powstałe w wyniku tej wilgoci. 

 Co powoduje prawdziwą wilgoć? 

 Przecieki hydrauliczne 

 Pęknięte lub zatkane rury odpływowe lub rynny 

 Przecieki dachowe 

 Uszkodzone ściany i zachodzące na siebie izolacje przeciwwilgociowe mogą być przyczyną prawdziwej wilgo-
ci. 



Uzyskanie pomocy w związku z kosztami utrzymania 

Na tej stronie znajdziesz informacje i linki do pomocy, jeśli jesteś głęboko dotknięty przez rosnące koszty życia. 

Proszę kliknąć poniżej, aby dowiedzieć się, jaką pomoc mogą Państwo otrzymać. 

https://scc-staging.southampton.gov.uk/life-events/getting-help-with-the-cost-of-living/?
utm_ID=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery  

https://scc-staging.southampton.gov.uk/life-events/getting-help-with-the-cost-of-living/?utm_ID=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery
https://scc-staging.southampton.gov.uk/life-events/getting-help-with-the-cost-of-living/?utm_ID=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery

