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27 lipca 2019
Drodzy Rodzice!
Choć trwa jeszcze czas wakacji to jednak zbliżamy się do rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego
dla Waszych dzieci. Cieszymy się, że wybraliście Polską Szkołę Katolicką im. ks. Ignacego
Posadzego i życzymy, żeby czas nauki religii, języka polskiego, poznawania historii
i geografii, był dla Waszych dzieci czasem pełnym radości z osiągniętych wyników.
Pragniemy poinformować, że w sobotę istnieje klasa dwujęzyczna Polish-English dla
dzieci nie mówiących lub słabo mówiących po polsku. Jest to klasa nauki czytania i pisania
z indywidualnym prowadzeniem przez nauczyciela. Jest to wielka szansa dla dzieci, które nie
kwalifikują się do danej klasy wiekowej, a poprzez ten program mogą szybciej nauczyć się
języka.
SPRZEDAŻ PODRĘCZNIKÓW I MOŻLIWOŚĆ ZAPISU I ZAPŁATY ZA SZKOŁĘ BĘDZIE
W CZASIE KARNAWAŁU PARAFIALNEGO ( na który serdecznie zapraszamy)
W SOBOTĘ 24 SIERPNIA (w godz. 5:00-8:00PM)
I W NIEDZIELĘ 25 SIERPNIA (2:00-5:00PM)
W SALI ŚW. ALBERTA.
Ponieważ podręczniki są bardzo drogie, proponujemy wymianę już używanych książek
(czytanek) pomiędzy rodzicami. Ćwiczenia jednak muszą być zakupione, a nie używane,
ponieważ nie mogą być zapisane i wypełnione. Pragniemy poinformować, że podręczniki do
poszczególnych klas są takie same jak w zeszłym roku. Wyjątek stanowi klasa VI, dla których
podręcznik jest razem z ćwiczeniami i jest to nowa książka. Każde dziecko musi mieć tą jedną
książkę do Języka Polskiego. Dla nowych uczniów są dodatkowo foldery, które dzieci używają
jako łącznik wiadomości pomiędzy nauczycielem i rodzicem.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE
W PIĄTEK 6 WRZEŚNIA 2019
4:30PM MSZA ŚW.
(z prośbą o Błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny, oraz poświęcenie
tornistrów i przyborów szkolnych dla zerówki i klasy pierwszej)
PO MSZY ŚW. - SPOTKANIE WYCHOWAWCY W RODZICAMI
I REGULARNE LEKCJE DO GODZ. 8:00PM
A LICEUM DO 8:30PM
W SOBOTĘ 7 WRZEŚNIA 2019
10:30AM MSZA ŚW.
(z prośbą o Błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny, oraz poświęcenie
tornistrów i przyborów szkolnych dla zerówki i klasy pierwszej)
PO MSZY ŚW. - SPOTKANIE WYCHOWAWCY Z RODZICAMI
I REGULARNE LEKCJE DO GODZ. 2:00PM

ROCZNA OPŁATA ZA SZKOŁĘ :
1- DZIECKO

2-DZIECI

3 I WIĘCEJ DZIECI

PARAFIANIE

$400

$600

$650

NIE PARAFIANIE

$450

$650

$700

LICEUM

DODATKOWO $50 OD DZIECKA

Rodzice ubiegający się o zniżkę z racji przynależności do parafii św. Alberta Wielkiego muszą
wykazać się aktywnym udziałem w życiu parafii, a także odpowiedzialnością za materialne
wsparcie. Przypominamy, że Parafianie to ci, którzy są zarejestrowani, regularnie uczęszczają
na Msze św. niedzielne i świąteczne w parafii św. Alberta Wielkiego oraz przekazują kopertki
na cele wspólnoty. Przypominamy, że wolne pieniądze dawane na tace nie są rejestrowane,
dlatego tak ważne są imienne koperty, które regularnie są wysyłane do wszystkich parafian.
OPŁATA ROCZNA ZA SZKOŁĘ POWINNA BYĆ WPŁACONA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA
W BIURZE SZKOLNYM LUB PRZY REJESTRACJI.
OD LISTOPADA BĘDZIE POBIERANA DODATKOWO OPŁATA $25.00
ZA KAŻDY MIESIĄC SPÓŹNIENIA
Prosimy o wypisywanie czeków na “St. Albert the Great”. Jeśli rodzina nie jest
w stanie uiścić zapłaty do końca października proszę o kontakt z Sr. Beatą i podpisanie
deklaracji późniejszej opłaty.
Posiadamy swoją stronę internetową, gdzie będą podawane wszystkie informacje dotyczące
szkoły. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.szkolaksignacego.com
Posiadamy również Facebook pod hasłem Szkoła ks. Posadzego
Przesyłam Regulamin Ucznia i Obowiązki Rodziców, które należy przeczytać
z dzieckiem i podpisany Regulamin przynieść do wychowawcy klasy na Rozpoczęcie Roku
Szkolnego.
Zapraszamy dzieci do udziału w pozalekcyjnych kółkach zainteresowań. Wysyłamy
reklamę. Biuro szkolne jest otwarte podczas zajęć szkolnych w piątek i w sobotę. Serdecznie
zapraszamy.
Informujemy, że Rodzice mają obowiązek raz w roku stawić się na szkolny dyżur.
Każda klasa otrzyma daty dyżurów. Prosimy o kontakt w tej sprawie z wychowawcą
klasy.
Karnawał Parafialny - odbędzie się w dniach od 22 sierpnia do 25 sierpnia 2019
na parkingu Kościoła. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Sr. Beata Kołtun MChR
Dyrektor Szkoły

