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Matura Ustna
Matura ustna odbyła się 30 kwietnia. Składamy gratulacje wszystkim Maturzystom! Drodzy Abiturienci, życzymy
Wam wszystkeigo najlepszego, powodzenia na dalszym etapie waszego życia oraz dużo sukcesów!
Parada 3- majowa
Dnia 7 maja 2016 roku zbiórka uczniów o godz. 9:00 rano na parkingu, odjazd autobusów godz. 9:15 rano.
Planowany powrót około godz. 2:00 po południu. W szkole, na wszystkich uczestników parady będzie czekać
pyszna pizza. Gorąco prosimy o założenie strojów: koszulek, bluz, czapek z logo naszej szkoły oraz o zabranie
polskich flag. Uczniów, którzy nie posiadają strojów z logo, prosimy o biało- czerwony strój. Maturzyści proszeni są
o założenie bialych tog. Parada odbędzie się na nowej trasie w centrum Chicago od Lake Street do Van

Buren.
I Komunia Święta
Dnia 14 maja, 2016 roku, uczniowie drugiej klasy przystąpią od I Komunii Świętej. Z tej okazji składamy im oraz ich
rodzinom najlepsze życzenia. Tego dnia nie ma lekcji religii dla wszystkich klas.
Dodatkowa rejestracja na rok szkolny 2016/17
Dodatkowej rejestracji na nowy rok szkolny można dokonać do 14 maja br. Prosimy Rodziców o zarejstrowanie w
wyznaczonym terminie, aby ułatwić organizację na nowy rok szkolny 2016/17.
Prosimy Rodziców o dostarczenie wypełnionej formy na podręczniki dla każdego z uczniów wraz z opłatą do
sekretariatu, do 14 maja w celu otrzymania pokwitowania.
Zakończenie roku szkolnego
Zbliżamy się wielkimi krokami do końca roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w
sobotę 21 maja, 2016 roku. Uczniowie, przychodzą do szkoły na godzinę 9:00 rano. Wspólnie z nauczycielami, udają
się na Mszę Świętą na godzinę 9:30 rano. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami przechodzą do auli szkolnej
gdzie odbędzie się koncert. Po koncercie uczniowie wrócą do klas gdzie zostaną rozdane świadectwa.
Oficjalne pożegnanie i rozdanie świadectw dla maturzystów i ośmio-klasistów odbędzie się w piątek 20 maja o
godzinie 7 wieczorem w auli szkolnej podczas uroczystego obiadu.
Dzień Mamy i Taty
Wszystkich Rodziców gorąco zapraszamy w sobote 21 maja, 2016 roku, o godzinie 10:30 przed południem, tuż po
zakończeniu Mszy świętej, do auli naszej szkoły na program artystyczny przygotowany z okazji Dnia Mamy i Taty,
wspólnie dla piątkowej i sobotniej zmiany.
Msza Graduacyjna Maturzystów
Msza Święta graduacyjna odbędzie się 22 maja, 2016 roku w Bazylice Św. Jacka w Chicago. Zbiórka maturzystów
przed kościołem o godzinie 2 po południu. Prosimy o punktualność. Ze względu na bardzo mały parking zachęcamy
maturzystów do łączenia się w grupy i ograniczenia do minimum ilości pojazdów.
Link do graduacji- graduację można oglądać na żywo: Graduacja Polskich Szkół 2016 Chicago by Ulala
Productions on livestream.com
http://livestream.com/ulalaproductions/events/5285184
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