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 14 października - Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela.
Drodzy Nauczyciele i Katecheci, z okazji Waszego święta, życzymy Wam mocy,
radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Niech Wam sprzyja los i Bóg dodaje sił i wytrwałości w tej niełatwej pracy!
Dziękujemy za wszystkie Wasze starania, każdy uśmiech, serce i oddanie.

 Szkolna Msza Św. - 13 października 2019 o godz. 12:30 po południu.
W imieniu Zarządu i Dyrekcji zapraszamy na wyjątkowa Mszę Świętą podczas, której
celebrować będziemy „50-lecie Szkoły”, „Dzień Nauczyciela i Katechety”
oraz „Pasowanie Pierwszoklasistów”.
Pierwszoklasistów prosimy o odświętny strój i przybycie do szkoły na zdjęcia o godz. 11:45
rano. Rodzice Pierwszoklasistów proszeni są o przyniesienie jednego dużego talerza z
kanapkami i jednego ze słodkościami lub owocami na wspólny stół.
Następnie przejdziemy do kościoła na Mszę Św., a po mszy wrócimy do szkoły
celebrować „Dzień Edukacji Narodowej” i Pasowanie Pierwszoklasistów.
11 i 12 października prosimy Rodziców klasy 1 o pozostanie w szkole i pomoc w
przygotowaniu sali na „Pasowanie”. Z góry serdecznie dziękujemy za Waszą pomoc i
współpracę.


50-lecie u Sienkiewicza - „Lunch u Sienkiewicza” 20 października 2019 r. o godz. 11:00.
W dniu 20 października 2019 r. o godz. 11:00 w Crystal Grand Banquets w Lemont
odbędą się dalsze jubileuszowe obchody pod hasłem “50- lecie u Sienkiewicza” – z udziałem wielu wykwintnych gości.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i zwolenników szkoły. Podczas uroczystego przyjęcia uczniowie naszej
szkoły wystąpią ze specjalnym programem artystycznym przygotowanym szczególnie na tę okazję.
Ostateczny zakup biletów będzie 11 i 12 października 2019.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 Sprzedaż zniczy 25, 26 października 2019.
W piątek 25 października oraz w sobotę 26 października w naszej szkole będzie można kupić znicze na „Dzień Wszystkich
Świętych i Zaduszny”. Cały dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby szkoły. Z góry dziękujemy za wsparcie tej akcji.
 Opłata za szkołę do 31 października 2019
Uprzejmie przypominamy, że 31 paźdzernika 2019 mija ostateczny termin uiszczenia opłaty za szkołę za rok szkolny
2019/2020.
www.pshsienkiewicza.com

