SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GARFIELD

KOSTKA
ROK SZKOLNY 2020/21

Szanowni Rodzice!

Drodzy Rodzice!
Kochani Uczniowie!
Mija kolejny rok szkolny. Był on dla nas wszystkich bardzo trudny. Nauka odbywała się w cieniu
pandemii. Dzieci ze szkoły podstawowej uczyły się
w małych grupach, z zachowaniem pełnych rygorów sanitarnych
i społecznego dystansu. Lekcje odbywały się w szkole, w każdą sobotę.
Młodzież licealna pracowała w piątki, ale hybrydowo. Tegoroczne
więc wyniki nauczania cieszą szczególnie, bo mamy świadomość tego,
ile trudu, czasu uczniowie włożyli w ich osiągnięcie.
Z pewnością nie było łatwo! Wykonaliśmy wszyscy jednak
tytaniczną pracę i możemy już wkrótce udać się na zasłużone wakacje,
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
Każdy uczeń Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława
Kostki w Garfield jest wielką indywidualnością. To wartościowi,
pracowici, niepowtarzalni młodzi ludzie o nieograniczonych możliwościach. Ciężko pracują, aby doskonalić swoje umiejętności językowe. Kultywują polskie tradycje, nieźle znają polską kulturę i historię.
Możemy być spokojni, my ich nauczyciele, gdyż ucząc takie dzieci
i młodzież sprawimy, iż nasz polski język tu, w USA, nie zaginie!

ŚWIADECTWA

Szczególne podziękowania, za wspaniałą
współpracę w tych trudnych czasach należą się
Wam!!! Dyrekcja i Grono Pedagogiczne doceniają wszelkie inicjatywy z Waszej strony, szczególnie te, które wspierają naszą szkołę. Dziękujemy
Wam za ten rok, za zrozumienie oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny. Mamy świadomość, że kalendarz szkolnych uroczystości, nie
był, jak to miało miejsce w latach poprzednich,
wypełniony po brzegi. Niemniej jednak, dzięki
Waszej pomocy, uczniowie nasi uczestniczyli
w międzyszkolnych konkursach, sprawdzali swoje
umiejętności w posługiwaniu się językiem polskim
w mowie i piśmie. Oczywiście, każda taka
działalność była dla uczniów bardzo ważna,
otrzymywane nagrody, dyplomy mobilizowały
do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Liczymy
na Państwa pomoc również i w roku przyszłym.

Dziękujemy

12 CZERWCA, 2021

Informujemy, iż tylko uczniowie klas kończących szkołę, czyli VIII i XI oraz klasy “O” będą mogli
osobiście odebrać świadectwa od swoich wychowawców, w towarzystwie jednego z Rodziców.
Po świadectwa pozostałych uczniów zgłaszają się tylko rodzice.
Kolejność odbioru świadectw, dla uczniów uczących się na PIERWSZEJ ZMIANIE, jest następująca:
• godzina 10.00 am – 10.45 am (audytorium) – klasy VIII i XI .
• godzina 10.45 am – 12.30 pm (audytorium) – klasy 3A, 4A, 6A i 7.
• godzina 10.45 am – 12.30 pm (budynek przedszkola, stary kościółek) – klasy O, 1A, 2A, , 5A.
Rodzice uczniów DRUGIEJ ZMIANY odbierają świadectwa w godzinach 1 pm – 3 pm.
• klasy 3B, 4B, 5B, 6B (audytorium)
• klasy 1B, 2B (stary kościółek, budynek przedszkola).

UCZNIOWIE LICEUM

klasy IX i X odbierają swoje świadectwa 11 czerwca, 2021, o godzinie 17.30 również w towarzystwie jednego Rodzica!!!

Zakończenie roku szkolnego!
12 czerwca, 2021

Szczęśliwie dobrnęliśmy do końca roku szkolnego 2020/ 2021.
Rozdanie świadectw, nagród, wyróżnień, zaplanowane zostało na 12 czerwca, 2021.
Najpierw, o godzinie 8.45 am – odprawiona zostanie MSZA ŚWIĘTA
w Kościele Św. Stanisława Kostki w Garfield w intencji uczniów kończących szkołę.

Ponieważ nie obowiązuje już limit osób i społeczny dystans, wszyscy rodzice i uczniowie będą mogli w niej uczestniczyć!

Rejestracja

KOLEJNA REJESTRACJA UCZNIÓW
12 WRZEŚNIA, 2021!!!

Przy odbiorze świadectw szkolnych Rodzice mogą rejestrować swoje
dzieci na rok szkolny 2021/2022. Warunkiem jest wypełnienie
kwestionariusza osobowego oraz depozyt w wysokości 200 dolarów
od rodziny, płatny czekiem. Kwota depozytu nie podlega zwrotowi.
Kwestionariusze otrzymają Wasze dzieci na ostatnich zajęciach
szkolnych. Znajdziecie je również Państwo na stronie internetowej
szkoły www.polishschool.info.
Opłata za szkołę – bez zmian!!!
Jedno dziecko – kwota 410 dolarów.
Dwoje dzieci – kwota 730 dolarów.
Troje i więcej – kwota 970 dolarów.
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Rodzice ponoszą koszty zakupu nowych podręczników.
O ich wysokości powiadomią wychowawcy klas we wrześniu.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci są możliwe od września, po zniesieniu
restrykcji stanowych.

Życzymy wszystkim wspaniałych i zdrowych wakacji
Informacje na stronie internetowej –
www.polishschool.info

ZAPRASZAMY!

