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Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
Czas biegnie nieubłagalnie i zanim się obejrzymy staniemy u progu nowego roku
szkolnego 2021/2022. Do tej pory zarejestrowało się do nowej lokalizacji
505 Kingston Dr., Romeoville, IL 60446 tylko 152 uczniów.
Na prośbę Rodziców będziemy oferowali zajęcia w 3 dni: czwartki, piątki
w godz. 5- 8:30 wieczorem i w soboty 9- 12: 30 po południu.
Mam nadzieję, że Wszyscy zostaniecie z nami i do końca maja zapiszecie się na nowy
rok szkolny, co pozwoli mi lepiej przygotować zajęcia na nowy rok szkolny
i zorganizować wszystkie dodatkowe atrakcje.
Przez te wszystkie lata Kadra Pedagogiczna i Katechetyczna oferowała wysoki
poziom nauczania i poświęcała nielimitowane godziny dla Waszych Pociech. Ci ludzie
naprawdę wkładają serce i duszę w proces nauczania. Jesteśmy nie tylko miejscem,
w którym znajdziecie najwyższej jakości program nauczania potwierdzony przez Illinois
Board of Educations, ale gdzie bardzo wiele się dzieje i każdy może kultywować swoją
tożsamość narodową. Uczymy, wychowujemy i pomagamy sercu bić dla Polski.
Drodzy Rodzice! Bez Waszego udziału, nasze wysiłki nie mają najmniejszego sensu.
Wasza praca i zaangażowanie jest nieocenione i bardzo ważne.
Życzę Wam pociechy i dumy z Waszych Dzieci i żywię gorącą nadzieję, że nasze
wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli
wymarzoną polską szkołę w USA.
19, 20, 21 sierpnia 2021 r. rozpoczynamy regularne lekcje.
Czwartki
Piątki
Piątki- Liceum 2
Soboty
Soboty- Liceum 1, 2, 3

5:00 - 7:30 szkoła
5:00 - 7:30 szkoła
5:00 - 8:15 szkoła
9:00 - 10:00 religia
9:00 – 12:15 szkoła

7:30 - 8:30 religia
7:30 - 8:30 religia
10:00 - 12:30 szkoła

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania proszę o bezpośredni kontakt ze mną.
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor szkoły
mgr Ilona Sobiech
708 415 0458
www.pshsienkiewicza.com
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