Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat Szkolny
Sierpień 2019

5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501 PHONE: (708) 415-0458

Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego
2019/2020.

Witamy serdecznie wszystkich Rodziców i Uczniów w nowym roku szkolnym.
Naukę rozpoczynamy 6 września 2019 (zmiana piątkowa) i 7 września 2019 (zmiana sobotnia)
w następujących godzinach:
Piątki
5:00 - 7:30 szkoła
7:30 - 8:30 religia
Piątki- Liceum
5:00 – 8:15 szkoła
-------------------------Soboty
8:30 - 11:00 szkoła
11:00 - 12:00 religia
Soboty- Liceum
8:30 - 11:45 szkoła
12:00 – 1:00 religia
Prosimy, aby wszyscy Uczniowie przybyli do auli szkolnej, skąd przejdą do klas ze swoimi nauczycielami. Uczniowie
powinni mieć ze sobą zeszyt, książki i przybory do pisania.
W sobotę 24 sierpnia 2019 odbędą się dodatkowe zapisy i odbiór zamówionych podręczniów w godz. od 9 rano do 12 po
południu. Prosimy Rodziców o odbiór książek.
Rodzice klas młodszych, od zerówki do III klasy, muszą osobiście odebrać zamówienie.
Rodzice, którzy nie zamówli podręczników szkolnych proszeni są o zamówienie podręczników online
http://www.pshsienkiewicza.com oraz przybycie 24 sierpnia i dopełnienie oplaty.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Rodzic nie będzie mógł odebrać książek 24 sierpnia, będą one dostarczone Uczniowi do
klasy w pierwszym dniu nauki. Wyjątkiem są uczniowie klas młodszych. Rodzice będą mogli odebrać książki w pierwszym
dniu nauki u kolportera p. Renaty Slomby na II piętrze.
24 sierpnia 2019 w godz. 9- 10 rano będą „Dni Otwarte PSHS” i możliwość spotkania się z nauczycielem z danej klasy.
Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sobotę 7 września 2019
o godzinie 11 rano w kościele Św. Józefa. Zapraszamy wszystkie Rodziny.
Zwracamy się z prośbą o pomoc i aktywny udział w życiu szkoły oraz dołączenie się do Zarządu, który działa w naszej szkole.
Proszę zainteresowanych Rodziców o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z Prezesem Renatą Kaleciak.
W tym roku szkolnym nasza placówka obchodzi swój „ Złoty Jubileusz”- 50 lat działalności.
Już dziś zapraszamy Wszystkich Rodziców, Dziadków, Uczniów, Absolwentów i Przyjaciół naszej szkoły 20 październiaka
o godz. 11 rano na uroczysty „ Lunch u Sienkiewicza”. Rezerwacji można dokonać w sekretariacie szkolnym, e-mailowo lub
telefonicznie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Do zobaczenia!
Renata Kaleciak Prezes
renata.kaleciak @pshsienkiewicza.com
Ph: 708-945-5519

www.pshsienkiewicza.com

Ilona Sobiech Dyrektor szkoły
ilona.sobiech@pshsienkiewicza.com
Ph: 708-415-0458

