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DZIĘKUJEMY!

Wszystkim sponsorom, darczyńcom i uczestnikom charytatywnego Balu Walentynkowego
składamy z serca płynące podziękowania. Udało się nam zebrać łącznie $15,876,
które zasilą budżet szkoły.
DZIEŃ PĄCZKA! 1 – 2 marca w naszej szkole obchodzimy Dzień Pączka.
Zapraszamy Grono Pedagogiczne i wszystkich uczniów naszej szkoły na pyszny poczęstunek.

TEATR DLA NAJMŁODSZYCH
1 i 2 marca do naszej szkoły przyjedzie teatr dla najmłodszych. STUDIO TEATRALNE MODJESKA oraz
TEATR SCENA POLONIA zapraszają na KULTOWĄ już bajkę o SMOKU WAWELSKIM! Żywy plan!
Cudowne kukiełki! Oraz niesamowita historia o królu Kraku i strasznym smoku! Spektakl oglądać
beda klasy 0 – 5. W tych dniach dzieci mają normalny rozkład zajęć.

1 i 2 marca odbędzie się finał Konkursu Recytatorskiego. Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia!
MATURA PISEMNA
W sobotę 23 marca 2019 nasi ukochani Maturzyści przystąpią do matury pisemnej.
UWAGA: Uczniowie przychodzą w odświętnych strojach.
Wszytkim Maturzystom życzymy powodzenia! Połamania piór!
MATURA USTNA
Część ustna matury odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2019 r.

W dniach 15 i 16 marca w naszej szkole odbędą się Dni Patrona dla uczczenia życia i twórczości
Henryka Sienkiewicza. Prosimy, aby uczniowie założyli koszulki i bluzy PS H Sienkiewicza do szkoły.

ZAPISY NA ROK 2019/20 ONLINE:

Już od 15 marca rodzice będą mieli możliwość zarejestrowania swoich pociech na rok szkolny 2019/20 - elektronicznie.
UWAGA: od momentu rejestracji elektronicznej, każda rodzina ma dwa tygodnie na uiszczenie
opłaty rejestracyjnej/zaliczki w wysokości $100 od rodziny. Resztę czesnego należy wpłacić
do 30 października 2019 r. Link do formy rejestracyjnej zostanie dodany do szkolnej
strony internetowej, a ponadto będzie przesłany do rodziców przez email.
Dla tych z państwa, którzy nie mają dostępu do komputera, 15 i 16 marca odbędą się
dodatkowe zapisy elektroniczne w szkole - na szkolnych komputerach. Osoby korzystające
z tej formy rejestracji zobowiązane są to wpłacenia zaliczki $100 od rodziny
w dniu rejestracji. Nowość: po dokonaniu rejestracji online i wpłaceniu depozytu,
będzie można uiścić opłatę za reszte czesnego online, z konta bankowego.
Przy elektronicznej rejestracji istnieje możliwość zamówienia książek, również elektronicznie. UWAGA: Formę należy wypełnić
online, wydrukować i z pełną opłatą przynieść do sekretariatu szkolmego.
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