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Komunikat z dnia 14 marca 2018

MATURA PISEMNA
W sobotę 17 marca odbędzie się matura pisemna.
UWAGA: Uczniowie przychodzą w odświętnych strojach.
Wszytkim Maturzystom życzymy powodzenia! Połamania piór!
MATURA USTNA
Część ustna matury odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 2018r.
Szkolna Wielkanoc
23 i 24 marca obchodzimy Wielkanoc w naszej szkole:
PIĄTEK:
Rozpoczęcie zajęć o 5 wieczorem.
Program Wielkanocny o 6 wieczorem.
UWAGA: Zakończenie zajęć 7:30 wieczorem – odbieramy dzieci WCZEŚNIEJ!
Droga Krzyżowa 7:30 wieczorem – zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami.
SOBOTA:
Rozpoczęcie zajęć o 9 rano.
Program Wielkanocny o 10 rano.
UWAGA: Zakończenie zajęc 11:30 rano – odbieramy dzieci WCZEŚNIEJ!
Prosimy, aby uczniowie tradycyjnie przyszli do szkoły z wielkanocnymi koszyczkami.
Prosimy Trójki Klasowe o pomoc na sali gimnastycznej podczas uroczystości wielkanocnych.
NOWOŚĆ - Zapisy na rok 2018/19 ONLINE:
Poraz pierwszy w historii naszej szkoły otwieramy zapisy online! Od 23 marca 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 dziecka. Resztę czesnego należy
wpłacić do 30 października 2018 r. Link do formy rejestracyjnej zostanie dodany do szkolnej strony internetowej, a
ponadto będzie 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.
Przy elektronicznej rejestracji istnieje możliwość zamówienia książek, również elektronicznie. UWAGA: Formę należy
wypełnić online, wydrukować i z pełną opłatą przynieść do sekretariatu szkolmego.
Dzień wolny
30 i 31 marca 2018 to dni wolne od zajęć szkolnych. Życzymy wszystkim mile spędzonych Świąt Wielkanocnych,
obfitości darów duchowych, smacznego jajka i wesołej zabawy w lany poniedziałek!
UWAGA: Koszulki i bluzy ze szkolnym logo na „Paradę 3 Maja” można nabyć w sekretariacie.
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