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Matura 2020
Matura pisemna, która odbyła się 15 kwietnia 2020 roku za pomocą aplikacji Zoom, przebiegła
bezpropblemowo. Matura ustna odbędzie się 9 maja 2020 roku. Szczegóły dotyczące matury ustnej zostaną
przekazane Rodzicom i Uczniom klasy maturalnej.
Zmiany w kalendarzu szkolnym
W związku z decyzją Gubernatora Pritzkera o przedłużeniu nauczania zdalnego w stanie Illinois
do końca roku szkolnego 2019/20, Dyrekcja i Zarząd naszej szkoły zdecydował o zakończeniu
nauki zdalnej w PS H. Sienkiewicza z dniem 30 kwietnia 2020. Ostatnia praca domowa
dla uczniów będzie zadana 24 i 25 kwietnia. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przesłania
odrobionych zadań domowych do swojego Nauczyciela i Katechety poprzez e-mail lub sms do 15 maja br.
Nauka zostanie wznowiona 21 i 22 sierpnia 2020. Podczas zajęć sierpniowych, uczniowie będą korzystać z podręczników z
klasy poprzedniej, przerabiając i powtarzając materiał z okresu nauki zdalnej.
APELUJEMY do Uczniów o summienne wykonanie prac zadanych przez Nauczycieli i Katechetów, oraz do Rodziców o
dopilnowanie swych pociech. Prosimy, aby zaległe zadania z marca i kwietnia zostały wykonane i przesłane do Katechety lub
Nauczyciela najpóźniej do 15-go maja. W przypadku jakichkolwiek pytań czy problemów z wykonywaniem prac, Rodzice mogą
zgłaszać się bezpośrednio do swoich Nauczycieli i Katechetów o pomoc.
Dyrekcja wystosuje osobne pismo dotyczące klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2019/20.
Rozdanie Świadectw za Rok Szkolny 2019/20
Uczniowie naszej szkoły otrzymają świadectwa za rok 2019/20 w dniach 28 i 29 sierpnia br.
O uroczystościach graduacyjnych klasy VIII i III liceum powiadomimy zainteresowane rodziny już
wkrótce. Wstępnie planujemy graduację w niedzielę 23-go sierpnia 2020. Data ostatecznie będzie
uwarunkowana zaleceniami Stanu i Archidiecezji.

REJESTRACJA NA ROK 2020/21
Uprzejmie przypominamy Rodzicom o konieczności zarejestrowania swych dzieci na rok szkolny 2020/2021. Do tej pory
zarejestrowanych jest tylko 56 uczniów! Rejestracji można dokonać wyłącznie online. Wczesna rejestracja uczniów pomaga
nam lepiej zaplanować nadchodzący rok szkolny. Wiedząc ilu uczniów mamy na zmianę sobotnią i piątkową, możemy
podejmować decyzje o zatrudnieniu Katechetów i Nauczycieli. Prosimy o wypełnienie Karty Rejestracyjnej dla każdego
dziecka, które uczęszczać będzie do naszej szkoły. Kartę Rejestracyjną mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej naszej
szkoły: www.pshsienkiewicza.com lub przez poniższy link https://forms.gle/gf8YWHaDqZNCyJ8R7
Dodatkowo prosimy o zamówienie podręczników online do 1-go czerwca 2020 ( wymóg z Zrzeszenia Nauczycieli Polskich).
UWAGA: w roku szkolnym 2020/21, klasy V, VI i VII będą korzystać z NOWYCH podręczników do j. polskiego. Prosimy wszystkich
Rodziców o uwzględnienie tego faktu przy zamawianiu książek.
14 i 15 sierpnia przyjmować będziemy opłaty za czesne oraz zamówione podręczniki na rok 2020/21.
Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie
Do tej pory nie dostaliśmy wytycznych z Archidiecezji dotyczących nowych terminów
Pierwszej Komuni Św. i Bierzmowania. Jak tylko je dostaniemy, natychmiast Państwa powiadomimy.
Życzymy Państwu sił, cierpliwości, odporności, dobrego humoru i wewnętrznego spokoju. Jeszcze będzie przepieknie 😊
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