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Komunikat nr 1 z dnia 6 września 2018

Zebranie Rodziców - uczniów wyjeżdżających do Polski.
Zebranie Rodziców uczniów wyjeżdżających do Polski z Dyrektorem odbędzie się w sali gimnastycznej w piątek
14 września o godz 7:30 wieczorem. Obecność obowiązkowa obojga Rodziców.
Zebranie Rodziców klasy Maturalnej.
Zebranie Rodziców klasy Maturalnej z Dyrektorem odbędzie się w sali gimnastycznej w sobotę
15 września o godz.8:45 rano.
Informacja dla klasy Maturalnej.
Zdjęcia maturzystów odbędą się w piątek 28 września o godzinie 7:30 wieczorem oraz w sobotę 29 września
o godzinie 8:30 rano. Obecność obowiązkowa! Powtórka zdjęć nie będzie oferowana.

Rajd Rowerowy.
V Szkolny Rajd Rowerowy odbędzie się w niedzielę 30 września 2018.
Start rajdu rowerowego o 8:45 rano z parkingu Brookfield Woods, przy 31st St. w Brookfield,
IL 60513, pomiędzy McCormick Ave. i Forest Ave.
Piknik - 10 rano Bemis Woods North Pole #4 Western Springs.
Wjazd od Wolf Rd. pomiędzy Salt Creek i 31st St..
Koszt od uczestnika wynosi $7. Prosimy być punktualnie. W programie lunch, zabawy, a na mecie dyplomy i medale. Prosimy
ubrać się odpowiednio do pogody w stroje ze szkolnym logo. Obowiązkowo kaski na głowę. Chętni Rodzice, którzy chcieliby
uczestniczyć w rajdzie mogą zgłaszać się na starcie rajdu lub w sekretariacie szkolnym. Forma zgłoszeniowa dostępna na
naszej stronie internetowej. Zapraszamy całe Rodziny do udziału!!!
KONKURS FOTOGRAFICZY- „WAKACJE W OBIEKTYWIE”.
Konkurs fotograficzny dla wszystkich uczniów. Regulamin: 1 zdjęcie w wymiarach 4x6 lub 5x7 prosimy przynieść do 30 września
do sekretariatu. Nagrody czekają!!!

WALNE ZEBRANIE KOŁA RODZICIELSKIEGO – ZEBRANIE WYBORCZE!!!

19 i 20 października obędzie się Walne Zebranie Koła Rodzicielskiego - WYBORCZE,
na które zapraszamy WSZYSTKICH Rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły.
W tym roku przypada Wyborcze zebranie, na którym wybierany jest NOWY ZARZĄD!
Osoby chętne do współpracy proszone są o zgłoszenie swoich kandydatur
do sekreteriatu do 13 października.
Na tych zebraniach podejmujemy najważniejsze i wiążace decyzje w sprawie działalności
Polskiej Szkoly im. Henryka Sienkiewicza w Summit.

Opłata za szkołę.

Przypominamy, że z dniem 31 października 2018 upływa ostateczny termin uiszczenia czesnego za szkołę na rok 2018/19.

www.pshsienkiewicza.com

