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MATURA USTNA
Część ustna matury odbędzie się w sobotę 29 kwietnia 2017r.
UWAGA: Uczniowie przychodzą na godz. 7:45 rano w odświętnych strojach.
Wszytkim maturzystom życzymy powodzenia!
Bierzmowanie
Uczniowie klas ósmych przyjmą Sakrament Bierzmowania w parafii Św. Józefa w piątek 7 kwietnia o godz. 7 wieczorem.
Klasowa Wielkanoc
7 i 8 kwietnia obchodzimy Wielkanoc w naszej szkole. Ze względu na Bierzmowanie klas ósmych, 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!
Apel ‐ Wielcy Polacy: Święty Jan Paweł II
W piątek 21 i w sobotę 22 kwietnia 2017 w ramach religii, odbędzie się apel o Św. Janie Pawle II.
PARADA 3‐ciomajowa 2017
Pozwolenia na paradę bedą rozdawane uczniom w klasach i muszą być oddane do nauczyciela ostatecznie do 29
kwietnia. Formę na paradę będzie rownież można pobrać na naszej stronie internetowej. W tym roku uczniowie
klas przedszkolnych oraz 0 do 3‐ciej włącznie mogą uczestniczyć w paradzie wyłącznie pod opieką rodzica.
I‐sza Komunia Św.
Nasi drugoklasiści przyjmą Sakrament I‐szej Komunii Św. w sobotę podczas uroczystej Mszy Świętej w języku polskim
w parafii Św. Józefa dnia 13 maja.
Uroczyste pożegnanie absolwentów 2017
Obiad graduacyjny odbędzie się w naszej szkole w piątek 19 maja o godz. 7 p.m. Zapraszamy rodziny uczniów klas
ósmych i klasy maturalnej. REZERWACJA miejsc jest konieczna. Rodzice mogą dokonywać rezerwacji do 24 kwietnia
w sekretariacie szkolnym. Koszt biletów dla dorosłych: $25, rodzeństwa: $10. Absolwenci 2017 ‐ nie płacą.
Ponadto, 21 maja (niedziela) o godz. 2:30 p.m. w Bazylice Św. Jacka odbędzie się Msza Św. dla maturzystów.
Spotykamy sie przed bazyliką o godz. 2 po południu.
Zakończenie roku szkolnego
20 maja uczniowie przychodzą na pożegnalną Mszę Św. o godz. 9:30 rano. Po Mszy uczniowie udają sie do klas na
rozdanie świadectw.
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