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Komunikat nr 6 z dnia 1 marca 2016
Konkurs ortograficzny
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się 4 i 5 marca 2016 roku. Zasady i szczegóły konkursu zostały omówione przez
Nauczycieli w klasach. Życzymy powodzenia wszystkim Uczniom w szkolnym konkursie. Nagrody czekają!
„Dzień Patrona Szkoły”
11 i 12 marca odbędzie się uroczysty apel z okazji dnia naszego patrona - Henryka Sienkiewicza.
W tych dniach prosimy wszystkich Uczniów o założenie szkolnej odzieży (koszulek z szkolnym logo, bluz i czapek).
Odzież szkolna
Jak co roku nasza szkoła bierze udział w Paradzie 3-majowej. Z tej okazji będzie można zamówić i zakupić odzież szkolną z logo,
a także z imieniem lub nazwiskiem, aby Uczniowie mogli godnie zaprezentować naszą szkołę.
Prosimy o dostarczenie form wraz z opłatą do sekretariatu w terminie do 12 marca.
Otwarta rejestracja na rok szkolny 2016/17
Od 11 marca otwarta zostanie wczesna rejestracja na rok szkolny 2016/17. 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 1
kwietnia i w sobotę 2 kwietnia w godzinach szkolnych.
Warunki rejestracji: wymagany depozyt w wysokości 100$ przy zapisach. Prosimy Rodziców o wykorzystanie wczesnych
terminów rejestracyjnych, aby ułatwić organizację na nowy rok szkolny 2016/17.
Zamówienie podręczników na rok 2016/17
Każde dziecko, pod koniec marca, otrzyma formę zamówienia na podręczniki. Prosimy Rodziców o przyniesienie wypełnionej
formy dla każdego z uczniów wraz z opłatą, do sekretariatu, do 14 maja w celu otrzymania pokwitowania. Formy dostępne będą
również na szkolnej stronie internetowej: www.pshsienkiewicza.com. Przypominamy, że książki sprowadzane są z Polski
i z Nowego Yorku i abyśmy mogli zapewnić podręczniki na pierwszy dzień nauki 2016/2017 r., formy wraz z opłatą muszą być
dostarczone do sekretariatu do 14 maja. Po tym terminie, bedzie narzucona dodatkowa opłata za przesyłkę. W przypadku
zamówienia podręczników dopiero na początku roku szkolnego, nie możemy gwarantować ich terminowego dostarczenia.
Akcja Charytatywna „Dzieci Dziecku” dla Piotrusia
Nasza szkoła została poproszona o dołączenie się do charytatywnej akcji, aby pomóc Piotrusiowi, który może stracić wzrok.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie interetowej lub Facebooku. Zwracamy się z prośbą o dobrowolną
donację. Pokażmy i nauczmy nasze dzieci, jak otwierać serca dla Tych, którzy potrzebują pomocy. Od 4 do 19 marca odbędzie
się dobrowolna składka w klasach, a uzbierana suma zostanie przekazana na ręce przedstawicieli organizacji.
Matura Pisemna
Matura pisemna odbędzie się 12 marca. Drodzy Maturzyści życzymy Wam powodzenia i trzymamy za Was kciuki. Jesteśmy
pewni, że każdy z Was jest świetnie przygotowany, a zatem życzymy Wam spokoju i wymarzonych pytań. Powodzenia!
Dekoracja Sali
Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o pomoc przy dekoracji sali w piątek 18 marca o godzinie 5:00 pm, a w sobotę 19
marca o pomoc przy posprzątaniu sali po programie wielkanocnym. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie.
Program Wielkanocny
Przedstawienie Wielkanocne odbędzie sie w piątek 18 marca w godzinach od 6:45-8:30 wieczorem oraz w sobotę 19 marca
od 10:30-12:00 rano. Uczniowie przychodzą według normalnych godzin nauczania. Każdy uczeń proszony jest o przyniesienie
koszyczka wielkanocnego, który zostanie poświęcony przez naszego księdza Roberta, a nastepnie po programie będzie mógł
spożyć jego zawartość. Zapraszamy również Rodziców, by wraz z uczniami, w duchu naszej polskiej tradycji i kultury, przeżyli
tych kilka chwil związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
25 i 26 marca 2016 nie ma zajęć szkolnych. Powrót na zajęcia 1-go i 2-go kwietnia po Świętach Wielkanconych.

Życzymy Wesołych i Spokojnych Świat Wielkanocnych!
Renata Kaleciak, Prezes

