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Komunikat Kwiecień-Maj 2018
Zapisy na rok 2018/19 ONLINE:
Tylko do 14 kwietnia rodzice maja możliwość zarejestrowania swoich pociech elektronicznie. 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 2018 r. Link do formy rejestracyjnej został dodany do szkolnej
strony internetowej, a ponadto przesłany do rodziców przez email. Dla tych z państwa, którzy nie mają dostępu do komputera,
13 i 14 kwietnia odbędą się dodatkowe zapisy elektroniczne w szkole - na szkolnych komputerach. Osoby korzystające z tej
formy rejestracji zobowiązane są to wpłacenia zaliczki $100 od dziecka w dniu rejestracji.
Zamówienia podręczninków online- formy na książki dostępne są na szkolnej stronie. UWAGA: Formę należy wypełnić
online, wydrukować i z pełną opłatą przynieść do sekretariatu szkolnego do 12 maja.
Bierzmowanie
Uczniowie klas ósmych przyjmą Sakrament Bierzmowania w parafii Św. Józefa w piątek 20 kwietnia o godz.7 wieczorem.
Niechaj nowowybrani Święci Patronowie prowadzą każdego z Was przez dorosłe życie... do Pana.
Wybór Koordynatora Programu Katechytecznego
Według statutu szkoły Artykul XI Par. 6, Koordynnator Programu Katechetycznego wybierany jest na okres 2 lat z możliwością
przedlużenia kadencji na kolejne 2 lata, po uzyskaniu absolutorium, kwalifikowną ¾ większości głosów Katechetów oraz
Zarządu Stowarzyszenia Rodziców. Zarząd podtrzymuje kandydaturę P. Marii Jazowski na kolejne 2 lata. Zebranie, glosowanie
odbędzie się w sobotę 21 kwietnia o godzinie 10:30 rano w auli szkolnej.
MATURA USTNA
Część ustna matury odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 2018r. UWAGA: Uczniowie przychodzą na godz. 7:45 rano w
odświętnych strojach. Wszytkim maturzystom życzymy powodzenia!
Parada 3-ciomajowa 2018 – Sobota 5 Maja
Pozwolenia na paradę bedą rozdawane uczniom w klasach i muszą być oddane do nauczyciela ostatecznie do 28 kwietnia.
Formę na paradę będzie rownież można pobrać na naszej stronie internetowej. Uczniowie klas przedszkolnych oraz 0 do 3ciej włącznie mogą uczestniczyć w paradzie wyłącznie pod opieką rodzica.
I-sza Komunia Św.
Nasi drugoklasiści przyjmą Sakrament I-szej Komunii Św. w sobotę podczas uroczystej Mszy Świętej w języku polskim
w parafii Św. Józefa dnia 12 maja 2018.
Uroczyste pożegnanie absolwentów 2018
Obiad graduacyjny odbędzie się w piątek 18 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 5 maja w sekretariacie szkolnym. Koszt biletów dla dorosłych: $35, Absolwenci: $15,
dzieci do lat 12: $13. Ponadto, 20 maja (niedziela) o godz. 2:30 p.m. w Bazylice Św. Jacka odbędzie się Msza Św. dla
maturzystów. Spotykamy sie przed bazyliką o godz. 2 po południu.
Zakończenie roku szkolnego
19 maja uczniowie przychodzą na pożegnalną Mszę Św. o godz. 9:30 rano. Po Mszy uczniowie udają sie do klas na rozdanie
świadectw, następnie udajemy się na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej, Anrzejem Dudą w centrum Chicago. Do
Chicago pojadą wyłącznie osoby, które oddały wymagane formularze.
Violetta Bielobradek,
Sekretraz Korenspondencyjny

