
 

INFORMACJE DLA RODZICÓW   
 

1. Drodzy Rodzice przypominamy, że trwają zapisy dzieci na nowy Rok Szkolny 2019/2020. 
Każda rodzina musi odnowić rejestrację na następny rok. Można jej dokonać podczas zajęć 
szkolnych w kwietniu i w maju. (w szkole przy głównym wejściu lub w biurze szkolnym).                   
Przy rejestracji wymagany jest depozyt $100.00 od rodziny, który jest nie zwracalny                    
w wypadku wypisu dziecka ze szkoły. Rejestracja odbywa się do 19 maja 2019. Po tym 
terminie przy zapisie dodatkowa zapłata  $30.00 od rodziny. 
  
2. Dzieci na rozpoczęcie Wielkiego Postu otrzymały skarbonki, gdzie miały wrzucać swoje 
dobrowolne ofiary jako jałmużna postna na dzieci chore z naszej szkoły i parafii. Prosimy o zwrot 
tych skarbonek w następnym tygodniu, ponieważ jest to ostatni weekend przed świętami. 
 

3. Przerwa świąteczna będzie w weekend 19/20 kwietnia.  
 
4.  Polonijna Parada odbędzie się w tym roku w sobotę 4 maja. Na paradę wyjeżdzają 
uczniowie ze zmiany piątkowej i sobotniej począwszy od klasy 4. W piątek i w sobotę 
dla klas od 4-LO nie ma zajęć. Dzieci z klas młodszych w dniach 3 i 4 maja (piątek i 
sobota) będą uczestniczyć w regularnych zajęciach lekcyjnych. Uczniowie są 
zobowiązani wyjechać na Paradę. Bardzo proszę o wypelnienie pozwoleń                                                                                              
i dostarczenie do wychowawcy  klasy do dnia 27 kwietnia. Dzieci młodsze mogą jechać na 
paradę, ale tylko pod opieką Rodziców. Powinni jednak się zgłosić do biura szkolnego, jeśli 
zamierzają jechać szkolnymi autobusami.  
 
Na PARADĘ Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3 MAJA wyjeżdżamy w KOSZULKACH SZKOLNYCH!!! 

 
 

Proszę, odciąć i oddać wychowawczyni klasy. 
.......................................................................................................................................................... 
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD NA PARADĘ 3 MAJA - SOBOTA 4 MAJA 2019 

 
             
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka     _____________________                    

                                 Imię i nazwisko                                klasa   
 

na wyjazd na Paradę 3 maja z Polskiej Szkoły Katolickiej im. ks. Ignacego Posadzego                  
w Burbank pod opieką wychowawcy klasy i rodziców, który odbędzie się w sobotę                 
4 maja 2019 roku, od godz. 9:00am do godz. 1:30pm. Rozumiemy,                                 
że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za personalne rzeczy dziecka, że 
jesteśmy zobowiązani przywieźć nasze dziecko do kościoła na godz. 9:00am i odebrać 
także przy kościele św. Alberta Wielkiego w Burbank o godz. 1:30pm. 

          

Telefon kontaktowy do rodzica   ................................................... 

 
    Burbank, …………………                                                            ………………………………. 
                     data                                                  Podpis Rodzica            



 

 


