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ENGLISH MARTYRS’ 

Nasza Szkoła znajduje się w dzielnicy Walworth. 
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Naszym celem jest umożliwienie 

wszystkim uczniom, niezależnie od ich pochodzenia realizacji ich potencjału. 
Dzieci i rodziny w naszej  szkolnej społeczności pochodzą z różnych krajów, 

wliczając w to wiele krajów europejskich, rodziny pochodzące z Afryki, takich 
jak Nigeria i Ghana, a także z obszarów Ameryki Południowej, takich jak 

Kolumbia, Ekwador i inne. 
 

Jesteśmy bardzo dumni z naszego szkolnego dziedzictwa i powiązań, jakie 
mamy z wieloma innymi organizacjami wokół nas. Każdy członek personelu 

szkoły jest zaangażowany w ciężką pracę, aby każde dziecko mogło zrobić 
dobre postępy w nauce. Nasza szkoła 

wspiera również rodziny w wydatkach na 
mundurki, plecaki, paczki żywnościowe i 

inne środki dla tych, którzy ich potrzebują. 
    

 Jeśli chcesz dołączyć do naszej 
społeczności szkolnej i ubiegać się o miejsce 
dla swojego dziecka skontaktuj się z naszym 

sekretariatem korzystając z danych 
znajdujących się na końcu tej ulotki. 

DEKLARACJA MISJI 
Społeczność Szkoły English 

Martyrs’ stara się Podążać za 
przykładem Chrystusa, 

przyjmując, uznając, wspierając i 
rozwijając każdą osobę jako 

wyjątkowy i szczególny dar od 
Boga który ma wartość i godność. 

Szkoła Podstawowa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Uczniowie czują 
się                                                                  

bezpiecznie i 
pod dobrą 

opieką. 

Uczniowie  
korzystają ze 

Specjalistycznego 
nauczania w zakresie 

plastyki, muzyki i 
wychowania 
fizycznego.  

Uczniowie są dobrze                                                                         
Wychowywani.  

Wszyscy przestrzegają 
podstawowych 

wartości szkoły, w tym 
wiary i  

szacunku.                                                                                                                                                                                               

Zachowanie   
jest zawsze 
pozytywne i 

pełne  
szacunku.  

Obecnie mamy wolne miejsca w różnych 
grupach wiekowych. 

 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się 
więcej o: 

 
     Naszych obiektach szkolnych 

Naszym bogatym i zróżnicowanym programie nauczania 
        Naszych zajęciach pozalekcyjnych 

Wsparciu dostępnym dla dzieci o różnych potrzebach 

O naszej 
szkole  

Inspekcja Ofsted                                                                                                  
Marzec 2020 



      Aby uzyskać więcej informacji,    
    Skontaktuj się ze szkołą pod numerem 

      020 7703 4726   lub e-mail : 
office@englishgmartyrs.southwark.sch.uk 

 
Odwiedź naszą stronę internetową, aby zobaczyć 

ekscytującą i wspaniałą naukę, jaką może zaoferować 
nasza szkoła. 

www.englishmartyrsrcprimary.co.uk 
   Twitter @EMprimary  

Znajdź nas 

Skontaktuj się 

English Martyrs’ Primary School 
Flint Street, Walworth,  

London SE17 1RB  

mailto:office@englishgmartyrs.southwark.sch.uk
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