zapraszamy na zebrania w szkole
5.12.– środa – godz. 16.30 – 18.00 –zebrania nauczycieli z rodzicami uczniów
dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach I –VIII oraz trudności
uczniów w nauce i zachowaniu;
17.30 – 18.30 – Konsultacje indywidualne

10 grudnia - dzień rekolekcji – bez obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Szkoła w godzinach 7.30 -15.30 zapewnia opiekę wszystkim uczniom nieuczestniczącym w rekolekcjach
oraz tym, którzy nie mają tego dnia zapewnionej opieki rodziców. Ze względów bezpieczeństwa i przestrzegania należytego zachowania ( powaga, kultura i spokojna modlitwa) rekomendujemy, aby w rekolekcjach w Kościele, uczniowie uczestniczyli pod
opieką rodziców. Za zachowanie dzieci w Kościele odpowiadają wyłącznie rodzice.
W tym dniu nie ma dowozów.
18, 19, 20.12. – dni dodatkowo wolne od zajęć dla uczniów klas I – VII; Szkoła w
godzinach 7.30 -15.30 zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy nie mają tego dnia
zapewnionej opieki rodziców. Klasy VIII natomiast piszą próbne egzaminy.

1. wtorek – egzamin próbny z j. polskiego - godz. 9.00
2. środa – egzamin próbny z matematyki - godz. 9.00
3. czwartek – egzamin próbny z j. obcego - godz. 9.00
21grudnia - piątek - 21.12 –piątek– spotkania wigilijne w klasach, „Szkolne
kolędowanie” – koncert muzyki świątecznej: Rodzice szczególnie mile widziani!!!
10.00 - 10. 45 –klasy IV-V;
11.00-11.45 klasy VI-VIII;
zajęcia kończą się o godz. 11.50. Autobusy odjeżdżają o 12.00.
W dniach od 21 stycznia do 1 lutego 2019r., w godz. 9.00 – 14.00 organizowane będzie półzimowisko. Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł (w tym 70 zł wyżywienie, 90 zł
atrakcje, materiały). Deklaracje uczestnictwa można składać do dnia 9 stycznia 2019roku.
Karty uczestnictwa dostępne są w sekretariacie szkoły. Tu również w godz. 7.00 15.00 do
dnia 16 styczna 2018r. przyjmowane są wpłaty.
Bliższe informacje można uzyskać od sekretarza szkoły i dyrekcji SP z OI 2.

Przerwa świąteczna 24 grudnia – 31 grudnia:
24 i 31grudnia –opieka zapewniona do godz. 12.00.
w pozostałych dniach, w godzinach 7.30 -15.30 szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom,
którzy nie mają zapewnionej opieki rodziców.

Zapraszam serdecznie

Grażyna Wyrzykowska – Mączyńska

