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Komunikat nr 6 z dnia 21 lutego, 2017
Konkurs ortograficzny
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się 3 i 4 marca 2017 roku. Zasady i szczegóły konkursu zostały omówione
przez nauczycieli w klasach. Życzymy powodzenia wszystkim uczniom w szkolnym etapie konkursu. Nagrody czekają!

Otwarta rejestracja na rok szkolny 2017/18
Od 3 marca otwarta zostanie wczesna rejestracja na rok szkolny 2017/18. Wczesnej rejestracji można dokonać w
sekretariacie szkolnym w piątek i w sobotę, natomiast oficjalna i obowiązkowa rejestracja na nowy rok szkolny
odbędzie się w piątek 17 i w sobotę 18 marca w godzinach szkolnych. Wtedy można będzie składać zamówienia na
książki (jak zawsze, podręczniki płatne są z góry). Warunki rejestracji: wymagany depozyt w wysokości $100 od
rodziny przy zapisach. Prosimy Rodziców o wykorzystanie wczesnych terminów rejestracyjnych, aby ułatwić
organizację na nowy rok szkolny 2017/18.

Apel - Wielcy Polacy: Julian Tuwim i Jan Brzechwa
W piątek 3 i w sobotę 4 marca 2017 zapraszamy na apel dla uczczenia twórczości znakomitych polskich poetów,
znanych nam z takich utworów jak Lokomotywa i Pomidor!

Dzień Henryka Sienkiewicza
Z okazji dnia patrona naszej szkoły, 10 i 11 marca, nasi uczniowie będa uczyli się hymnu szkolnego.

MATURA!
Pisemna matura odbędzie się w sobotę 25 marca 2017r. Uczniom klasy III liceum,
zyczymy połamania piór!

Klasowa Wielkanoc
7 i 8 kwietnia obchodzimy Wielkanoc w naszej szkole. Ze względu na Bierzmowanie
klas VIII (7 kwietnia), nie możemy korzystać z sali gimnastycznej, dlatego w tym
roku kolacja wielkanocna (piątek), śniadanie wielkanocne (sobota) odbędą się w
klasach. Prosimy, aby uczniowie tradycyjnie przyszli z wielkanocnymi koszyczkami
do klas i tam spożyją ich zawartość. Prosimy Mamy klasowe o pomoc w klasach.

Dzień wolny
14 I 15 kwietnia 2017 to dni wolne od zajęć szkolnych. Życzymy wszystkim mile
spędzonych Świąt Wielkanocnych, obfitości darów duchowych, smacznego jajka i
wesołej zabawy w lany poniedziałek!

Renata Kaleciak, Prezes

