Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Renata Kaleciak
Prezes Szkoły
5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501 PHONE: (708) 945-5519
Drodzy Państwo,

Zachęcam Państwa do współpracy i aktywnego udziału w życiu i funkcjonowaniu szkoły.
W roku 2019 nasza szkoła obchodziła 50-cio lecie, złoty jubileusz. Jesteśmy jedną z niewielu szkół polskich
w aglomeracji Chicagowskiej z tak długą historią nauczania języka polskiego, historii, religii, tradycji i kultury
polskiej wśród dzieci i młodzieży.
W tym roku szkoła otwiera dodatkową lokalizacje w Romeoville. Zapisy można dokonać osobiście po polskiej mszy
świętej w kościele Św. Andrzeja, 505 Kingston Dr, Romeoville lub online http://www.pshsienkiewicza.com
Szkoła jest prowadzona przez Zarząd wybierany na 2-wa lata, który odpowiada za działalnosć szkoły, finanse szkoły,
oraz główne imprezy organizowane wspólnie z Dyrektorem oraz Koordynatorem Religii.
Przedstawiciele Zarządu Ścisłego:
Prezes: Renata Kaleciak tel:(708)-945-5519
Vice-Prezes: Małgorzata Lukowska
Sekretarz Finansowy: Anna Kusnierz-Kowal
Sekretarz Korespondencyjny: Violetta Bielobradek
Sekretarz Protokołowy: Katarzyna Sobczak
Dyrektor Szkoły: mgr. Ilona Sobiech tel: (708)-415-0458
Koordynator Religii: Maria Jazowski tel: (773)-627-7702
Jak być aktywnym w szkole?
• Można dołączyć do Zarządu
• Zapisać się do Trójki Klasowej
• Pomagać osobiście w trakcie zajęć szkolnych w biurze lub w szkole
• Brać udział w imprezach i wydarzeniach szkolnych
• Zostać Sponsorem - szkoła ma statut NFP Organizacji - wszelkie donacje można odpisać od podatku
• Wspierać szkołę robiąc zakupy online poprzez Smile.Amazon, który przekazuje donacje dla szkoły:
https://smile.amazon.com/ch/46-3785166
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Jak są przekazywane informacje szkolne?
Informacje szkolne przekazywane są różnymi sposobami:
Drogą internetową via e-mail: raz w miesiącu przesyłany jest komunikat szkolny z ważnymi
informacjami
Szkolna strona internetowa : http://new.pshsienkiewicza.com
Facebook: https://www.facebook.com/HenrykSienkiewiczpolishschool
Informacje przekazane w postaci ulotek przez Zarząd, Dyrekcje, Nauczycieli i Katechetów o ważnych
wydarzeniach szkonych
Kalendarz szkolny

Dodatkowe informacje o szkole mogą Państwo uzyskać zapoznając się z Informatorem Szkolnym,
kontaktując się telefonicznie lub poprzez e-mail.
Z Poważaniem,
Renata Kaleciak, Prezes
tel: (708)-945-5519
www.pshsienkiewicza.com

