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Komunikat nr 7 z dnia 1 kwietnia 2016

Henryk Sienkiewicz

Koordynator religii
W dniu 19 marca 2016 r. odbyło się głosowanie pośród Katechetów oraz Zarządu na przedłużenie kadencji Koordynatora religii.
pani Marysi Jazowskiej. Serdecznie gratulujemy 100% popracia wśród osób głosujących. Życzymy powodzenia i sukcesu oraz
zadowolenia z objętej funkcji podczas kolejnej 2- letniej kadencji.
Dyżury
Prosimy o pomoc w wykonaniu dodatkowych dyżurów w naszej szkole, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom
w miesiącu kwietniu i maju. Osoby chętne prosimy o kontakt z Koordynatorem dyżurów p. Bogusławą Liszką- 773 750 5767.
Otwarta rejestracja na rok szkolny 2016/17
W piątek 1 kwietnia i w sobotę 2 kwietnia w godzinach szkolnych odbędzie się oficjalna i obowiązkowa rejestracja na
nowy rok szkolny.
Warunki rejestracji: wymagany depozyt w wysokości $100 przy zapisach. Prosimy Rodziców o zarejstrowanie w
wyznaczonym terminie, aby ułatwić organizację na nowy rok szkolny 2016/17. Zapisy otwarte do 30 kwietnia.
W związku z otwarą rejestracją prosimy, aby Państwo poinformowali i zachęcili swoich znajomych i krewnych do zapisania
i dołączenia do naszej polskiej szkoły. Państwa opinia jest najlepszą reklamą dla naszej szkoły.
Zamówienie podręczników na rok 2016/17
Każde dziecko, otrzyma formę zamówienia na podręczniki 8 oraz 9 kwietna 2016 r. 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 2016 r. Po tym terminie, bedzie narzucona dodatkowa opłata za przesyłkę.
W przypadku zamówienia podręczników dopiero na początku roku szkolnego, nie możemy zagwarantować ich
terminowego dostarczenia.
Akcja Charytatywna „Dzieci Dziecku” dla Piotrusia
Dziękujemy Wszystkim, którzy złożyli donacje podczas naszej szkolnej akcji "Dzieci Dziecku" - Impreza Charytatywna #2
Piotruś pomaga Lence. W imieniu naszej szkoły przekazaliśmy na ręce przedstawiciela Power of Friends $500.93.
Bierzmowanie
Bierzmowanie, młodzieży uczęszczającej do ósmej klasy w naszej szkole odbędzie się w piątek 8 kwietnia, 2016 roku o godz.
7 wieczorem w kościele Św. Józefa. Prosimy o przybycie na godz. 6:30. Wesprzyjmy wszystkich kandydatów modlitwą.
W tym dniu nie ma regularnych lekcji religii dla zmiany piątkowej.
Apel o Janie Pawle II
W piątek 22 kwietnia 2016 r. odbędzie się apel o Janie Pawle II o godz.7:30 wieczorem . Natomiast 23 kwietnia 2016 r., w sobotę
o godz.11:00 rano. W tych dniach zostanie rozstrzygnięty konkurs religijny pt „ Miłosierdzie = wzór na szczęście”.
Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.
Matura Ustna
Matura ustna odbędzie się 30 kwietnia. Z tej okazji życzymy wszystkim Maturzystom wiary we własne siły i umiejętności, aby
mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę. 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!
Parada 3- majowa
Dnia 7 maja 2016 roku, jak co roku nasza szkoła weźmie udział w Paradzie 3- majowej. W paradzie mogą wziąć udział
uczniowie, którzy dostarczą podpisaną przez rodziców lub opiekunów formę do 23 kwietnia 2016 r. zezwalającą na udział
w tym wydarzeniu. 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.
Zbiórka uczniów o godz. 9:00 rano na sali szkolnej, odjazd autobusów godz. 9:15 rano. Planowany powrót około godz. 2:00 po
południu.
Renata Kaleciak, Prezes

