Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego
2017/2018.
Witam serdecznie wszystkich Rodziców i Uczniów w nowym roku szkolnym.
Naukę rozpoczynamy 25 sierpnia 2017 (zmiana piątkowa) i 26 sierpnia 2017 (zmiana sobotnia)
w następujących godzinach:
Piątki
Soboty
Soboty- Liceum

5:00 - 7:30 szkoła
7:30 - 8:30 religia
8:30 - 11:00 szkoła 11:00 - 12:00 religia
8:30 - 11:45 szkoła 12:00 – 1:00 religia

Proszę, aby wszyscy Uczniowie przybyli do auli szkolnej, skąd przejdą do klas ze swoimi
nauczycielami. Uczniowie powinni mieć ze sobą zeszyt i przybory do pisania.
Sobota 19 sierpnia 2017 – „Open House” od godziny 9 do 11 rano- zapoznaj się ze swoim
nauczycielem, katechetą i szkołą, oraz zapoznaj się z Dyrektorem Szkoły, Koordyanatorem
Religii oraz Zarządem Szkoły.
Dodatkowe zapisy i odbiór zamówionych podręczniów w sobotę 19 sierpnia godz. od 9 rano
do 12 po południu. Prosimy Rodziców o odbiór zamówionych książek.
Rodzice klas młodszych, od przedszkola do III klasy, muszą osobiście odebrać zamówienie.
Rodzice, którzy nie zamówli podręczników szkolnych proszeni są o przybycie 19
sierpnia i dopełnienie zamówienia.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Rodzic nie będzie mógł odebrać książek 19 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 na II piętrze.
Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia 2017
o godzinie 12:30 w parafii Św. Józefa. Zapraszamy wszystkie Rodziny.
ŚWIETLICA - Od października do końca marca oferujemy szkolną świetlicę w godz.
12:00 - 1:00 po południu. Zajęcia będą różnorodne: gry, zabawy, pomoc w czytaniu, pisaniu,
śpiewanie i okazjonalnie lekcje kulinarne.
Proszę zainteresowanych Rodziców o zgłoszenie Ucznia w sekretariacie.

1 i 2 września 2017 dzień wolny - "Labor Day".
Spotykamy się ponownie w szkole 8 i 9 września 2017.
Do zobaczenia!
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