
       Piątek 13 stycznia 2023 r. 
 
 

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo załączone następujące listy; 

 

 Shirley Schools List o zachowaniu i relacjach w szkołach 

 Shirley Schools Zrozumienie stref regulacji  

 Shirley Schools Menu obiadowe  

 Shirley Junior Year 3 Sleepover slides  

 Shirley Junior Rok 3 Slajdy programowe  

 Shirley Junior Rok 4 List Programowy 

 Shirley Junior Rok 5 Slajdy programowe 

 Shirley Junior Rok 6 Slajdy programowe 

 

 

 

  

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  

 

STYCZEN 

Wtorek 17th         FOSIS Bags 2 School  

Piątek  27th          INSET DAY - Szkoła 
zamknięta  

Poniedziałek  30th       INSET DAY -Szkoła 
zamknięta Wtorek 31st         Warsztaty dla rodziców  
na temat      zachowania i  Relacje w szkole - wydarzenie 
wirtualne   

                              12:30-1:30pm  

 

 

LUTY 
Czwartek 2nd  Year 1 Uroczyste wydarzenie 2.45pm                      
w klasie 
Piątek  3rd   Year 2 Home Learning due  (Praca 
domowa oddac) 
Wtorek  7th   Year 1 Wizytacja przeciwpożarowa - 
na miejscu  
Czwartek 9th   Szkoła jest zamknięta z powodu 
Piątek  10th   Szkoła jest zamknięta z powodu 
                                  Half Term  
 
13th—17th   HALF TERM   
 
Poniedziałek  20th  Szkoła zostaje ponownie 
otwarta dla SPRING 2 
Środa 22nd Year 2 Great Fire of London - na miejscu   
Czwartek 23rd  Year R Mill Cottage - na miejscu   
Czwartek 23rd  Year 1 Manor Farm - poza terenem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shirley Junior School 

 

STYCZEN 

Wtorek 17th  PTA Bags 2 School  

Czwartek 19th  Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  

Poniedziałek  23rd   Young Voices - poza terenem 
Czwartek 26th  Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  

Piątek  27th   INSET DAY - Szkoła zamknięta 

Poniedziałek   30th  INSET DAY - Szkoła zamknięta 

 

 

 

 

LUTY 
Czwartek 2nd             Podziel się moją nauką 8.45am & 3.20pm 
w klasie 
Czwartek 2nd   Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  
Czwartek 2nd   Year 4 Fishbourne Roman Palace - poza 
terenem  
Piątek  3rd    PTA Quiz 
Czwartek 9th            Year 3 Sleep over and light party - na 
miejscu  
 
Czwartek 9th             Year 5 Pływanie  Arctic Foxes  
Piątek  10th    PTA Sprzedaż ciast  
Piątek  10th    Szkoła jest zamknięta z powodu 
                                 Half Term  
 
13th—17th  HALF TERM   
 
Poniedziałek  20th   Otwarcie Szkoly dla SPRING 2 
Czwartek 23rd   Year 5 Pływanie  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.  



 

 

Terminy wieczorów dla rodziców - Spring 2 (wiosna) 

Już wkrótce  

 

 

 

Na naszej stronie internetowej w tym tygodniu, spójrzcie na: 

Mamy teraz ikonę tłumaczenia na obu stronach Shirley Schools. 

Znajduje się ona w prawym górnym rogu, jest to kula ziemska. Proszę zobaczyć poniżej  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Spójrzcie! 

 

 

 

 

 

W załączniku oraz na naszej stronie internetowej:-.  

 

Behaviour and Relationships Letter 

Understanding Zones of Regulation 

W związku z naszą odnowioną we wrześniu polityką dotyczącą zachowania i relacji, 
chcielibyśmy wiedzieć, czy są jakieś aspekty, o których chciałbyś uzyskać więcej informacji lub 
wsparcia w ich zrozumieniu. 

Proszę wypełnić ten formularz online - https://forms.gle/Pdx4WFmDwQTib9hW8 

Termin ten upływa w piątek 20 stycznia.   

  

Shirley Schools Zachowanie i relacje w szkole  

file:///M:/WEBSITE WEEKLY COMM/INFANTS/2023/Spring 1/13.1.23 Behaviour & Relationships Letter.pdf
file:///M:/WEBSITE WEEKLY COMM/INFANTS/2023/Spring 1/13.1.22 Understanding ZONES of regulation - parent leaflet.pdf


Ankieta dla rodziców Shirley Infant 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 23 stycznia 2023 roku.  

Państwa opinie są bardzo cenne.  

 SUE LINK  

 

Przypomnienie   

Czwartek 19 stycznia - menu na Chiński Nowy Rok 

Zamów na School grid  

 



Zabezpieczenia  



FOSIS/PTFA 
BAG 2 SCHOOL COLLECTION – BY 17 JANUARY 

      Czy masz posprzątane po świętach? ... proszę przynieść (w workach)               

       wszelkie niechciane ubrania, buty, torby, miękkie zabawki,  

       prześcieradła, ręczniki do 1 Branksome Avenue kiedykolwiek  

       przed 9 rano we wtorek 17 stycznia, i zebrać pieniądze dla n 

       aszej szkoły w procesie.  

 

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

       Zbieramy również plastikowe tuby z czekolad do recyklingu 

       (Heroes, Celebrations, Roses etc) – wpadnij do 1 Branksome  

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

 

NIECHCIANE PREZENTY DLA  

 

Jeśli masz jakieś niechciane prezenty świąteczne nadające się do 

Elfridges w następne święta, proszę wrzuć do kosza na zewnątrz  

1 Branksome Avenue (wyraźnie oznakowane dla Elfridges) 

 

 

 

 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA... 

 

JUNIOR QUIZ NIGHT – PIĄTEK 3 LUTEGO 

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

 

https://bag2school.com/


 
NIE ZAPOMNIJ... 
 
       Nasza szkolna loteria zbiera pieniądze bezpośrednio dla Gimnazjum.  Każ 
       dego 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. Przekazują one wtedy 
darowiznę na rzecz szkoły bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Amazon 
= https://smile.amazon.co.uk/  
Infants – wybierz Friends of Shirley Infant School  
Juniors - wybierz Shirley Junior School PTA  
 

Zakupy online od chleba po wyposażenie łazienek, skorzystaj z Easyfundrasing, 

zarejestruj się tutaj: 

 

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 prowadzone 
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.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/172919936937823
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


Community Informacje  



Dołącz do nas w niedzielę 22 stycznia od godziny 12:00, aby cieszyć się BEZPŁATNYM 
świętowaniem. 

2023 to rok Królika i The Chinese Association of Southampton powróci, aby zabawić wszystkich 
z BEZPŁATNYMI tradycyjnymi chińskimi występami i działaniami, w tym bardzo lubianym 
Tańcem Lwa, sztukami walki, śpiewem i warsztatami kaligrafii i robienia lampionów. Scenę i 
zajęcia można znaleźć na poziomie 2. 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12.00 - 16.00. Kliknij here aby zobaczyć pełny harmono-
gram. Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku dla wszystkich naszych klientów 

 

 

 

Koszty utrzymania - wizyta środowiskowa 

SO:Linked We współpracy z radą miejską organizujemy trzy spotkania w bibliotekach w Southampton, aby 
połączyć mieszkańców z usługami oferującymi wsparcie w zakresie kosztów utrzymania. Pracując w ścisłym 
partnerstwie z organizacjami wolontariackimi i społecznymi mamy nadzieję, że uda nam się połączyć ludzi z 
usługami, które mogą coś zmienić w tym trudnym czasie. 

Od wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia do poradnictwa finansowego i usług 
informacyjnych, imprezy typu drop-in, organizowane w Central Library (16 stycznia), Woolston Library (23 
stycznia) i Shirley Library (30 stycznia), będą trwały od 11 rano do 2 po południu. Każda biblioteka jest również 
"ciepłym miejscem" i mieszkańcy mogą skorzystać z tego udogodnienia, aby się odświeżyć i ogrzać po każdym 
wydarzeniu.You can find out more about warm spaces here. 

https://www.southamptonchinese.org.uk/homewp/2022/12/14/cny2023/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMDYuNjkzNTEzMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zb2xpbmtlZC5vcmcudWsvP3V0bV9JRD0mdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fbmFtZT0mdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxp
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMDYuNjkzNTEzMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5zb3V0aGFtcHRvbi5nb3YudWsvbGlmZS1ldmVudHMvZ2V0dGluZy1oZWxwLXdpdGgtdGhlLWNvc3Qtb2YtbGl2aW5nL3dh


Sesja zabawowa dla społeczności i rodzin 
  
Przyjdź i dołącz do naszych bezpłatnych zabaw interaktywnych dla całej rodziny. Rodzice/opiekunowie i 
ich dzieci mogą korzystać z zajęć specyficznych dla danego wieku, w tym: interaktywnych wycieczek po 
kampusie, prac plastycznych i rzemieślniczych, wglądu obecnego studenta studiów licencjackich i inter-
aktywnych warsztatów. Darmowe smaczne przekąski będą dostępne. 
  
To wydarzenie na terenie kampusu (SO14OYN) odbędzie się 28 stycznia 2023 roku w godzinach 09:30 
- 12:30 i można je zarezerwować pod tym linkiem : https://gck.fm/lpwpb. Pełne informacje dostępne 
są here. 

  
Seria internetowa Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym 
  
Aby rozpoznać Tydzień Zdrowia Psychicznego Dzieci (6-12 lutego 2023) Solent University połączyły 
siły z organizacją charytatywną Solent Mind, aby zaoferować bezpłatne warsztaty zdrowia psychiczne-
go, aby wspierać młodych ludzi i ich rodziców oraz opiekunów. Każda z 90-minutowych sesji online 
będzie zawierała informacje, narzędzia i strategie, które pomogą zidentyfikować potencjalne problemy 
zdrowotne, wskazówki, gdzie można uzyskać poradę i wsparcie oraz podejścia do dbania o własne 
zdrowie psychiczne i samopoczucie. Będziemy również dawać uczestnikom możliwość zadawania 
pytań specjalistycznemu panelowi specjalistów od zdrowia psychicznego i wsparcia studentów. 
  
7th Luty  2023, 17.30pm – 19.30pm – Let’s Talk Mental Health: Parents and carers – zarezerwuj 
online link: https://gck.fm/xhnsb Pełne informacje dostępne here. 

  
8th Luty 2023, 16:30pm – 18.00pm – Let’s Talk Mental Health: Students (Years 10 – 13) –
 zarezerwuj online link: https://gck.fm/xhnsb Pełne informacje dostępne here. 

  
W miarę możliwości proszę o podzielenie się szczegółami tych wydarzeń ze swoją społec-
znością. Załączyłem plakat (poniżej), który może być również udostępniony za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Dziękuję za ciągłe wsparcie, w razie jakichkolwiek pytań proszę o 
kontakt. 

https://urldefense.com/v3/__https:/gck.fm/lpwpb__;!!NO-ljftdxW2aALo!WEd0jNr8h5xTLy3Rw21arYNpsnsZgbNzbn6ZeTqJ9dxpmtYwBZb3zZ_xhYPpQWMk5Hncsf21nP5N5mV97R970RRgoEPgN9rtceBENzPRcMk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.solent.ac.uk/events/community-and-family-fun-session__;!!NO-ljftdxW2aALo!WEd0jNr8h5xTLy3Rw21arYNpsnsZgbNzbn6ZeTqJ9dxpmtYwBZb3zZ_xhYPpQWMk5Hncsf21nP5N5mV97R970RRgoEPgN9rtceBE3MRD_no$
https://urldefense.com/v3/__https:/gck.fm/xhnsb__;!!NO-ljftdxW2aALo!WEd0jNr8h5xTLy3Rw21arYNpsnsZgbNzbn6ZeTqJ9dxpmtYwBZb3zZ_xhYPpQWMk5Hncsf21nP5N5mV97R970RRgoEPgN9rtceBEagTF1oI$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.solent.ac.uk/events/lets-talk-mental-health-online-workshop-for-parents-carers-and-special-guardians__;!!NO-ljftdxW2aALo!WEd0jNr8h5xTLy3Rw21arYNpsnsZgbNzbn6ZeTqJ9dxpmtYwBZb3zZ_xhYPpQWMk5Hncsf21nP5N5mV97R970RRgoEPgN9rtceB
https://urldefense.com/v3/__https:/gck.fm/xhnsb__;!!NO-ljftdxW2aALo!WEd0jNr8h5xTLy3Rw21arYNpsnsZgbNzbn6ZeTqJ9dxpmtYwBZb3zZ_xhYPpQWMk5Hncsf21nP5N5mV97R970RRgoEPgN9rtceBEagTF1oI$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.solent.ac.uk/events/lets-talk-mental-health-online-workshop-for-young-people__;!!NO-ljftdxW2aALo!WEd0jNr8h5xTLy3Rw21arYNpsnsZgbNzbn6ZeTqJ9dxpmtYwBZb3zZ_xhYPpQWMk5Hncsf21nP5N5mV97R970RRgoEPgN9rtceBEp8tzaDU$



