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Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
Czas biegnie nieubłaganie i oto w krótce staniemy u progu nowego roku szkolnego 2019/2020.
Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata, jeszcze grzeje słońce, ale w kalendarzu pojawia się data 24 sierpnia 2019 r.
i musimy wracać do pracy i nauki. Czeka nas kolejny rok podróży do krainy wiedzy o Polsce, języku i tradycjach
polskich.
Szczególnie serdecznie zapraszam do tej wędrowki nowych Uczniów naszej szkoły. Witam Was bardzo
serdecznie i cieszę się, że jesteście z nami. Wszystkim Uczniom życzę dużo wiary w Siebie, w Swoje możliwości i
aktywnego uczestnictwa w życiu naszej szkoły.
Drodzy Rodzice! Bez Waszego udziału, nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej
szkole, rola Rodziców jest ogromna, a Wasza pomoc niezbędna. Dlatego 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.

24 sierpnia w godz. 9-12- odbiór zamówionych podręczników i dodatkowe zapisy do szkoły.
W tym dniu w godz. 9-10 rano „Dni otwarte PSHS”- spotkania z nauczycielem z danej klasy.
6, 7 września rozpoczynamy regularne lekcje.
Piątki
Piątki- Liceum
Soboty
Soboty- Liceum

5:00 - 7:30 szkoła
5:00 - 8:15 szkoła
8:30 - 11:00 szkoła
8:30 - 11:45 szkoła

7:30 - 8:30 religia
-----------------------11:00 - 12:00 religia
12:00 - 1:00 religia

Rozkład klas na 2019/2020
I piętro- Przedszkole, Klasa 0, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3
II piętro- Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 8, Klasa P/A,
II piętro (przy sekretariacie) - Klasa 7, Liceum 1, Liceum 2, Liceum 3
Proszę, aby wszyscy Uczniowie przybyli do auli szkolnej, skąd przejdą do klas ze swoimi nauczycielami. Uczniowie
powinni mieć ze sobą zeszyt, zamówione książki i przybory do pisania.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Rodzic nie mógł odebrać zamówionych i zapłaconych książek 24 sierpnia, będą one
dostarczone Uczniowi do klasy w pierwszym dniu nauki. Wyjątkiem są uczniowie klas młodszych. Rodzice będą
mogli odebrać książki w pierwszym dniu nauki u kolportera p. Renaty Slomby.
Już nie mogę się doczekać, kiedy się z Wami spotkam.
Do zobaczenia
Dyrektor szkoły
mgr Ilona Sobiech
708 415 0458

www.pshsienkiewicza.com

