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Komunikat nr 5 z dnia 1 lutego 2016

Charytatywny Bal Walentynkowy
Dnia 30 stycznia 2016 roku odbył się szkolny Charytatywny Bal Walentynkowy, który był wielkim
sukcesem. Chcielibyśmy bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim Gościom, Rodzicom,
Nauczycielom i Katechetom, którzy wzięli udział w naszym balu i przyczynili się do tego sukcesu. Szczere
i głębokie wyrazy uszanowania oraz ciepłe słowa podziękowania kierujemy wobec Sponsorów za okazaną
nam pomoc i wsparcie finansowe Balu Walentynkowego oraz Donorów, którzy wsparli prezentami naszą
loterię fantową i cichą aukcję.
Wszyscy Sponsorzy i Ofiarodawcy zostaną przedstawieni na naszej stronie internetowej
www.pshsienkiewicza.com . Dodatkowo całkowita lista sponsorów została wyświetlona wielokrotnie
podczas balu w ramach prezentacji multimedialnej. Sponsorom z całego serca DZIĘKUJEMY za wsparcie.
Rodziców, Dziadków i Przyjaciół naszej szkoły prosimy o popieranie naszych sponsorów. Korzystajcie
z usług biznesów, które nas wspierają.
Akcja „Podaruj Serce Szkole”
Chcielibyśmy podziękować równie gorąco Wszystkim Osobom, które wsparły naszą akcję „Podaruj Serce
Szkole” i zakupiły serduszka, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby szkoły i uczniów. Podczas
koncertu „Głos Babci i Dziadka” odbędzie się losowanie nagród wśród „właścicieli” serduszek.
„Dzień Pączka”
Po raz pierwszy w naszej szkole będziemy obchodzić tradycyjny Tłusty Czwartek. Zapraszamy Uczniów
Polskiej Szkoły im. Heryka Sienkiewicza na tradycyjnego pączka do szkolnej kafeterii: Zmiana piątkowa
o godzine 6:30 wieczorem, zmiana sobotnia o godzinie 10 rano.
Koncert dla Rodziców i Dziadków
Uwaga!!! Zapraszamy wszystkich Rodziców i Dziadków do wzięcia udziału w koncercie pod tytułem
"Głos Babci i Dziadka", który odbędzie się w niedzielę 21 lutego o godz 2 po południu w sali szkolnej.
Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły na godz 1:30 po południu do klas.
Dzień Adama Mickiewicza
26 i 27 lutego obchodzimy w szkole "Dzień Adama Mickiewicza". W tych dniach odbędzie się apel
okolicznościowy przygotowany przez naszych Uczniów.
Konkurs ortograficzny
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się 4 i 5 marca, 2016 roku. Zasady i szczegóły konkursu zostaną
omówione przez Nauczycieli w klasach. Życzymy powodzenia wszystkim Uczniom w szkolnym konkursie.
Nagody czekają.
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