Informacje dla rodziców na dzieo 6/7 kwietnia
Szanowni Paostwo,
Poniżej przedstwawiamy kilka ważnych informacji dotyczących pracy naszej szkoły
1. W dniach 13/14 kwietnia odbędą się obowiazkowe zebrania rodziców
z wychowawcami klas, wg. zamieszczonego na stronie szkoły, planu. Bardzo prosimy
o zapoznanie się i przybycie na zebranie wyłącznie w ustalonych godzinach.
2. Również 13/14 kwietnia odwiedzi naszą szkołę teatrzyk kukiełkowy „Pasikonik”
z przedstawieniem „Bajka o Żabie Feliksie”. Koszt występu pokrywa w całości Rada
Rodziców w ramach opłaty Komitetu Rodzicielskiego. W niedzielę nastąpi zmiana
planu lekcji dla klasy 1b i 5b (z uwagi na ustalone godziny przedstawienia. Plan
podany zostanie dzieciom do zeszytów oraz przy pracach domowych.)
3. Nie wszyscy rodzice opłacili składkę na obowiazkowe ubezpieczenie szkoły bardzo
prosimy o pilne dokonanie wpłaty 30 euro na ręce Rady Rodziców (można przekazad
przez wychowawcę klasy w opisanej imieniem i nazwiskiem kopercie).
4. Przypominany, iż różne akcje szkolne (np. teatrzyk czy planowana wkrótce wizyta
pisarza, książki dla uczniów na koniec roku, dyplomy i nagrody rzeczowe
w konkursach, dyplomy na koniec roku, prezenty z okazji Dnia Dziecka itd.)
są opłacane ze składek na Komitet Rodzicielski, dlatego bardzo prosimy o ostateczne
dokonanie wpłat (do 14 kwietnia). Po tym terminie wpłaty nie będą przyjmowane
a uczniowie, których rodzice nie opłacili w/w składki nie otrzymają w/w nagród.
5. 20 kwietnia (sobota) nasza szkoła weźmie udział w “Multicultural Cookery Book
Event” w Cavan Crystal Hotel, w godzinach od 16 do 19. W projekcie biorą udział
grupy dzieci z różnych krajów (1-5 na grupę). Projekt polegał będzie na
przygotowaniu w domu polskiej potrawy i przyniesieniu jej na warsztaty,
przygotowaniu przepisu w języku angielskim, wyjaśnienie zebranym sposobu
przygotowania potrawy oraz jej historii. Podczas imprezy będą robione zdjęcia dzieci
i potraw,
które później zostaną zamieszczone w specjalnie przygotowanej
multikulturowej książce kucharskiej. Ponieważ ograniczona jest liczba uczestników,
o reprezentowaniu szkoły decyduje kolejnośd zgłoszeo (sms-em na numer szkolny lub
messengerem) w dniach od 8 do 10 kwietnia.
6. 11 i 12 maja planowana jest wizyta pisarki, pani Katarzyny Majgier, polskiej autorki
książek dla dzieci i nastolatków. Będzie również możliwośd zakupienia książek pisarki
i zdobycie autografu.
7. Również 11 i 12 odbędzie się kiermasz Księgarni Renatka.
8. Z uwagi na wizytę pisarki 11 maja, na Olimpiadę Szkół Polonijnych do Dublina,
odbywajacą się w tym dniu, pojadą jedynie uczniowie biorący udział w występach
artystyczych ( śpiew, recytacja, taniec, gimnastyka, grupa teatralna) i zawodach
sportowych.

Uczniów chętnych do wzięcia udziału w w/w konkurencjach prosimy o pilny kontakt
z wychowawcą klasy i pobrania odpowiedniej zgody na wyjazd. (wyłącznie do dnia 14
kwietnia). Uwaga! W konkurencjach artystycznych biorą udział reprezentanci
szkoły, wobec czego, w przypadku większej ilości zgłoszeo w danej konkurencji,
przeprwadzimy konkurs wewnetrzny (13 i 14 kwietnia).
Za porozumieniem z dyrektorem szkoły SEN nasi uczniowie przebywający w szkole
w dniu 11 maja (sobota), będą mieli możliwośd wzięcia udziału w konkurencjach
naukowych na terenie naszej szkoły. Wobec powyższego, uczniów „niedzielnych”,
którzy chcieliby wziąd udział w konkurencjach naukowych bardzo prosimy o kontakt
z wychowawcą celem ustalenia jednorazowej zamiany klasy.
Przypominamy, iż tematem przewodnim tegorocznej olimpiady w konkursach:
plastycznym, literackim, poetyckim, fotograficznym i filmowym jest : ”Polska ma
twarz wybitnych Polaków”.
Prace muszą byd dostarczone do szkoły SEN do 4 maja lub do naszej szkoły do dnia
14 kwietnia). Osoby, które wysyłają prace samodzielnie prosimy o poinformowenie
o tym fakcie wychowawcę klasy.
W konkurencjach : śpiew, recytacja – obowiązuje język polski
Wszystkie informacje dotyczace olimpiady wraz z regulaminami zamieszczone są
na stronie internetowej naszej szkoły.
Uczniowie wyjażdżający na Olimpiadę stawiają się przed budynkiem szkoły w dniu
11 maja o godzinie 7.00. Planowany powrót, godzina 18.30.
9. Przypominamy, iź weekend 13/14 kwietnia jest ostatnim przed przerwą świąteczną.
Ponownie wracamy do szkoły w weeekend 11 i 12 maja.
Już dziś wszystkim życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT !

