Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat szkolny
Kwiecień 2021
5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501 *** St. Joseph Church
505 Kingston Dr, Romeoville, IL 60446 *** St. Andrew the Apostle Church

Matura 2021
Matura pisemna, która odbyła się 20 marca przebiegła bezproblemowo i wszyscy uczniowie zostają
dopuszczeni do matury ustnej. Ten ostatni już egzamin naszych trzecioklasistów odbędzie się
24 kwietnia o godz. 8:30 rano. Szczegóły dotyczące matury ustnej zostaną przekazane Rodzicom
i Uczniom klasy maturalnej. Trzymamy kciuki!

Religia
Dnia 29, 30 kwietnia i 1 maja, tak w Summit jak i w Romeoville, odbędą się zajęcia z religii.
Romeoville
13 maja odbędą się ostatnie zajęcia szkolne zmiany czwartkowej.
Summit
14 maja nie ma zajęć dla zmiany piątkowej.
Podziękowania
Z całego serca dziękujemy p. Monice Wojaczek (mamie Konrada Fleks z Romeoville) za słodki pomysł,
sponsorstwo i realizację lekcji dekoracji ciasteczek w naszej szkole! Zabawa przy tym była pyszna!

Rozdanie Świadectw za Rok Szkolny 2020/21
Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymają świadectwa za rok 2020/21 w dniu
15 maja br. (sobota) tuż po szkolnej Mszy Św., która odbędzie się
w parafii St. Andrew the Apostle w Romeoville, o godz. 10 rano.

Obiad Graduacyjny Klas VIII i III Liceum
Zapraszamy na uroczystości graduacyjne klasy VIII i III liceum dnia 12 maja o godz. 6 p.m.
w sali bankietowej Crystal Grand w Lemont. Rezerwacja i kupno biletów w sekretariacie szkolnym.
Uczniowie otrzymali formy. Termin zapisu na uroczystość upływa 17 kwietnia 2021.

REJESTRACJA NA ROK 2021/22
Uprzejmie przypominamy Rodzicom o konieczności zarejestrowania on-line swych dzieci na rok
szkolny 2021/22. Wczesna rejestracja uczniów pomaga nam lepiej zaplanować nadchodzący rok szkolny.
Wiedząc ilu uczniów mamy na zmianę sobotnią i piątkową w Summit oraz na zmianę czwartkową
w Romeoville, 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.office.com/r/snWHuxXPAJ
Dodatkowo prosimy o zamówienie podręczników online do 1-go czerwca 2021
(wymóg z Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce).
Violetta Bielobradek,
Sekretrarz Korenspondencyjny
www.pshsienkiewicza.com
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