Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat Szkolny
Kwiecien 2019

5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501 PHONE: (708) 415-0458
Zapisy na rok 2019/20 ONLINE:
Tylko do 27 kwietnia rodzice mają możliwość zarejestrowania swoich pociech elektronicznie (rejestracja elektroniczna jest
obowiązkowa). Prosimy o dokonanie rejestracji oline w jak najszybszym terminie, aby ułatiwć planowanie klas i organizcję Grona
Pedagogicznego oraz Katechetycznego. UWAGA: od momentu rejestracji elektronicznej, każda rodzina ma dwa tygodnie na
uiszczenie opłaty rejestracyjnej/zaliczki w wysokości $100 od rodziny. Resztę czesnego należy wpłacić do 30 października 2019 r. Link
do formy rejestracyjnej został dodany do szkolnej strony internetowej, a ponadto przesłany do rodziców przez email.
Zamówienie podręczników na rok 2019/20 ONLINE:
Zamówienia książek mogą Państwo dokonać również elektronicznie (zakładka Zamów Książki na szkolnej stronie
www.pshsienkiewicza.com). UWAGA: Formę należy wypełnić online, wydrukować i z pełną opłatą przynieść do sekretariatu
szkolnego.
Święta Wielkanocne
12 i 13 kwietnia w obchodzić będziemy Wielkanoc. Każdy uczeń przynosi swój koszyczek wielkanocny z jajkiem na twardo, kanapką,
ulubionym owocem i ciasteczkiem oraz soczkiem. Bardzo jest nam potrzebna pomoc przy dekoracji sali w piatek, 12 kwietnia o 4 po
południu. Uczniowie, ktorzy nie wyrobili jeszcze godzin społecznych – mają okazję to nadrobić.
UWAGA: zmiana planu zajęć: w piątek, 12 kwietnia zajęcia kończą się o godz. 8 wieczorem – prosimy o odebranie pociech o tej
godzinie. Sobotnie zajęcia dnia 13 kwietnia kończą sie o godz. 11:40 i prosimy o punktualne odebranie uczniów o tej porze.
19 i 20 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć. Życzymy gronu pedagogicznemu, uczniom i ich rodzinom pełnych radości, nadziei i
głębokiej wiary Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
„Pchli targ” czyli „Garage sale” w naszej szkole
12 i 13 kwietnia będzie możliwość zakupienia artykułów gospodarstwa domowego, dekoracji, itp. po atrakcyjnych cenach na
wyprzedaży organizowanej przez naszą szkołę. Dochód przeznaczony zostanie na zakupienie nagród dla Uczniów. Zakupów dokonać
będzie można za gotówkę. Dziękujemy za poparcie naszej akcji. Liczymy na Państwa wsparcie!
MATURA USTNA
Część ustna matury odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2019r. Uczniowie przychodzą na godz. 8:00 rano w odświętnych strojach.
Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia!
UWAGA: Rodzice Maturzystów proszeni są o pomoc w przygotowaniu sali, w piątek, 26 kwietnia o godz. 6 wieczorem.
Parada 3 Maja 2019 – sobota 4 maja
Pozwolenia na paradę bedą rozdawane uczniom w klasach i muszą być oddane do nauczyciela ostatecznie do 27 kwietnia. Formę na
paradę będzie rownież można pobrać na naszej stronie internetowej. Uczniowie klas przedszkolnych oraz 0 do 3-ciej włącznie mogą
uczestniczyć w paradzie wyłącznie pod opieką rodzica. Koszt uczestnictwa w paradzie wynosi $10 od osoby i pokrywa przejazd
autokarem oraz pizzę.
Uroczyste pożegnanie Absolwentów 2019
Obiad graduacyjny odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 6:30 p.m. w sali bankietowej Paradise Elegant Banquets przy 9220 Harlem
Ave, Bridgeview. Zapraszamy rodziny uczniów klas ósmych i klasy maturalnej. REZERWACJA miejsc jest konieczna. Rodzice mogą
dokonywać rezerwacji do 27 kwietnia w sekretariacie szkolnym. Koszt biletów dla dorosłych: $35, Absolwentów: $15, rodzeństwa w
wieku 3 – 18 lat: $15.
Violetta Bielobradek,
Sekretraz Korenspondencyjny
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