
KOMUNIKAT NR 2, 20 kwiecień 2018. 

 

Witamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Opiekunów po świątecznej przerwie. 

Konkurs recytatorski 

Przypominamy o jutrzejszym konkursie recytatorskim, który rozpoczyna się o godzinie 10 w 

Sali Muzycznej w Małym Budynku. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! 

Fachowe porady na warsztatach finansowych 

 
Również jutro, o godzinie 9.30 zapraszamy Państwa do Sali Multimedialnej na spotkanie z panem 
Sebastianem Fuzem, doradcą finansowym z firmy City & Country Financial Services Ltd. Tematem  
wykładu będzie kwestia umiejętnego zarządzania osobistymi finansami. Zapraszamy! 

Potrzeby medyczne 

W związku z uaktualnieniem polisy medycznej, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o wszelkich 
zmianach medycznych oraz stosowanych środkach medycznych przez Wasze dzieci. 
Rodzice, których dzieci  cierpią na alergie i potrzebują EpiPen, proszeni są o dostarczenie go do szkoły 
(2 sztuki) w terminie do 28-go kwietnia 2018. 
Jeżeli nie otrzymamy EpiPenu, bądź pisemnej deklaracji od rodziców, że sami ponoszą odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo dziecka, dzieci te nie będą dopuszczone do zajęć. 

Zapisy do szkoły 

Zapisy nowych ucznów na rok szkolny 2018/19 odbędą się w dniach 12-go i 19-go maja br. 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na szkolnej stronie internetowej. 

Święto 3-go Maja 

Uczniowie klas 5a i 6a zapraszają Państwa na specjalną Akademię z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja. Występ odbędzie się 5-go maja br w sali Orchard Hall. Godzina 
rozpoczęcia i czas trwania zostaną potwierdzone. 

Nagroda QAVS 

W dniu 12-go maja br. o godz. 11 zapraszamy Państwa na uroczystość przekazania nagrody 
QAVS, którą nasza szkoła została wyróżniona za całokształt pracy jako organizacja 
charytatywna. W spotkaniu udział wezmą m.in. Lieutenant Richard Kornicki, Ambasador 
Rzeczypospolitej Arkady Rzegocki, uczniowie oraz wiele innych osób, związanych z działalnością 
szkoły zarówno w przeszłości jak i obecnie. Informacje o nagrodzie QAVS dostępne są na stronie 
internetowej szkoły. 

Dyżur Prezesa 

 
W każdą sobotę, w godzinach 12.00 – 12.45 prezes lub wiceprezes będą dostępni dla Rodziców i 
chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania czy uwagi. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się w 
Punkcie Informacyjnym w Sali Orchard Hall. Zapraszamy. 


