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Komunikat z dnia 4 października 2017
Zebranie Trójek Klasowych z Panią Dyrektor Iloną Sobiech
Trójki Klasowe spotkają się z Panią Dyrektor w piątek 13 października o 5:15 wieczorem, a w sobotę, 14 października o
godz. 8:45 rano w auli szkolnej.
UWAGA-ZAMKNIĘTY PARKING!!
W dniach 6 i 7 października (piątek i sobota) główny parking będzie zamknięty ze względu na naprawę powierzchni.
Prosimy o parkowanie samochodów na ulicach koło szkoły. Serdecznie dziękujemy.
Bierzmowanie
Zebranie Rodziców uczniów przystepujacych do Bierzmowania odbędzie się 13 października o godzinie 7:30 wieczorem
w Senior Center w szkole. Natomiast 14 października zebranie odbędzie się o godzinie 11:00 rano w auli szkolnej.
Uroczysta prezentacja kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się 15 października o godzinie 12:30 w
kościele Św. Józefa. Obecność klas 8 jest obowiązkowa.
Dzień Nauczyciela
13 i 14 października będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela w naszej szkole. Z tej okazji składamy wspaniałej Radzie
Pedagogicznej i naszym cudownym Katechetom najseredczniejsze życzenia.
WALNE ZEBRANIE KOLA RODZICIELSKIEGO
20 i 21 października obędzie sie Walne Zebranie Koła Rodzicielskiego, na które zapraszamy WSZYSTKICH Rodziców,
których dzieci uczęszczają do naszej szkoly. Na tym właśnie spotkaniu podejmujemy najważniejsze i wiążace decyzje
w sprawie działalności Polskiej Szkoly im. Henryka Sienkiewicza w Summit.
Znicze
W piątek 21 i w sobotę 22 października 2017 w naszej szkole będzie prowadzona sprzedaż zniczy. Dochód z tej akcji
zostanie przeznaczony na potrzeby naszej szkoły. Pilnujmy, by jedna z najpiękniejszych polskich tradycji nawiedzania
cmentarzy z okazji Dnia Zadusznego trwala i nowym pokoleniu.
Wyjazd na operę pt. „Nie Bardzo Straszny Dwór”
W sobotę 28 października uczniowie klas ósmych i liceum (I, II, III) zmiany piątkowej i sobotniej wyjeżdzają na spektakl
operowy pt. „ Nie Bardzo Straszny Dwor”. Uczniowie zmiany piątkowej nie mają zajęć w piątek 27 października. Wszyscy
uczniowie w/w klas spotykają się w sobotę o 8:30 rano przed szkołą. Przewidywany powrót ok. 12:30 po południu. W
tym dniu nie ma zajęć religii dla klas udających się na przedstawienie. Uczniów obowiązuje strój galowy do opery.
Przypominamy, że z dniem 31 października 2017 upływa ostateczny termin uiszczenia czesnego za szkołę na rok
2017/2018. Opłaty przyjmowane są w każdy piątek i sobotę w godzinach lekcyjnych, w biurze szkoły.
Violetta Bielobradek,
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