Obie zmiany: piątkowa i sobotnia spotykają się w szkole w sobotę
19 maja o godz. 8:30 rano na rozdaniu świadectw. Dziękujemy
wszystkim za wspólny, jakże udany i owocny rok szkolny!
Następnie o godz. 8:45 rano, klasami przechodzimy do kościoła
na Mszę Św. o godz 9 rano. Dzieci, które nie jadą na spotkanie z
prezydentem Andrzejem Dudą odbieramy z kościoła tuż po Mszy Św.

Do szkoły wracają tylko uczniowie, którzy jadą na "Spotkanie z Prezydentem" ci uczniowie spotykają się z opiekunami na sali gimnastycznej.
Przewidywany wyjazd ok. 10:45 rano, powrót ok. 5 wieczorem. Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymają od Pani Dyrektor specjalne brasoletki (wristbands), które zostaną rozdane w
autobusach. Bransoletki umieszczamy na prawym nadgarstku. Bransoletki te są warunkiem wejścia
do sektora VIP.
Nauczyciele, Katecheci i wszyscy Rodzice - wspólnie bierzemy pod opiekę WSZYSTKIE
dzieci. Będziemy mieć pięć ponumerowanych autobusów i dorośli jadący w danym autobusie
odpowiadają za wszystkich uczniów z tego autobusu. Każda grupa musi wrócić to tego samego
autobusu. W Pritzker Pavilion będziemy siedzieć w czterech różnych sektorach: 1. Maturzyści idą
do sektora dla maturzystów (opowiedzialne p. Staszel, p. Kaleciak), 2. Poczet Sztandarowy tam,
gdzie będą stały sztandary szkół (odpowiedzialna p. Skiba), 3. sektor uczniowie/rodzice
(odpowiedzialni nauczyciele, katecheci i rodzice), 4. sektor delegacji (odpowiedzialna p. Sobiech).
Liczymy na zaangażowanie wszystkich osób dorosłych w bezpieczeństwo naszych pociech.
Ustalenia związane z wizytą Prezydenta RP w Chicago.
1. Nie można wejść do strefy VIP bez specjalnej bransoletki (wristband).
2. W załaczniku przesyłam listę przedmiotów, których nie wolno wnosić do Pritzker Pavilion.
3. Można zabrać jedzenie i wodę w najmniejszych butelkach. Wszystko powinno być zapakowane
w torebkach "ziploc". Prosimy o spakowanie jedzenia do worków ze szkolnym logo, które
uczniowie otrzymali w zeszłym roku.
4. Należy mieć ze sobą ID. Można posługiwać się fotografią własnego ID na swoim własnym
telefonie.
5. Strój: maturzyści obowiązkowo w togach i czapkach, inni uczniowie i rodzice w strojach białoczerwonych. Ubiór stosowny do pogody: peleryny przeciwdeszczowe, czapki przeciwsłoneczne.
Poczet sztandarowy: stroje biało- czarne, granatowe.
6. Wolno mieć telefony komórkowe, ale nie kamery i aparaty fotograficzne.
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