
Komunikat - Kwiecień 2021
“No� Wielkanocn� jes� noc� nadzwyczajn�, kied� mo� zma�twych�stałeg�
Chr�stus� pokonuj� �stateczni� sił� ciemn�śc� � śmierc�, zapal� � sercac�
wie�zącyc� nadziej� � rad�ś�.”

Ja� Pawe� II

2 & 3 kwietnia Nie ma zajęć.  Święta Wielkanocne

9 & 10 kwietnia Regularne zajęcia lekcyjne

16 & 17 Kwietnia    Regularne zajęcia lekcyjne

23 & 24 kwietnia    Regularne zajęcia lekcyjne

30 kwietnia & 1 maja   Regularne zajęcia lekcyjne

Drodzy rodzice i uczniowie,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcemy w imieniu całego
Zarządu, Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli złożyć wszystkim życzenia zdrowych
pogodnych Świąt i radosnego wiosennego nastroju.



W dniach 9 i 10 kwietnia odbędą się zapisy do naszej szkoły
na nowy rok szkolny 2021/22. Forma rejestracyjna będzie dostępna do
wydrukowania. Zapraszamy już dzisiaj do zapisów Waszych dzieci.

17 Kwietnia - matura pisemna  klasy 11

24 Kwietnia - matura ustna klasy 11

Życzymy naszym MATURZYSTOM powodzenia!

Szanowni rodzice oraz opiekunowie,

W dniu 19 marca odbyło się Walne Zebranie, na którym nie obeszło
się bez emocji. Jednak najważniejsze, że oficjalnie i zgodnie ze
statutem został wybrany nowy Zarząd Polskiej Szkoły im. Św. Jana
Pawła II.

W jego skład wchodzą:
Prezes: Anna Krzemień
Wiceprezes: Jolanta Tague
Skarbnik: Krystyna Mize
Organizator Imprez: Monika Bednarz Stopka
Administrator strony internetowej: Aleksandra Labuda
Sekretarz Protokołowy: Małgorzata Gąsienica Roj

Ze względu na list, jaki Państwo otrzymali od poprzedniego Zarządu
chcemy poinformować, że informacje w nim zawarte zostały
omówione w czasie Walnego Zebrania. Jeśli mają Państwo
dodatkowe pytania, prosimy skontaktować się z Panią Dyrektor
Haliną Szyrzyna.



Newsletter  - April  2021

"Easte� nigh� i� a� extraordinar� nigh�, whe� th� powe� of th� rise�
Chris� finall� overcome� th� force� of darknes� an� deat�, ignite� hop� an�
jo� i� th� hea�t� of believe��."

Joh� Pau� II

2 & 3 April            No classes. Easter

9 & 10 April          Regular Classes

16 & 17 April        Regular classes

23 & 24 April         Regular classes

30 April & 1 May  Regular classes

Dear Parents and Students,

On the occasion of the upcoming Easter, on behalf of the entire Board, School
Management and teachers, we would like to wish everyone a healthy and
cheerful holiday and a happy spring mood.



On 9 and 10 April there will be enrollment in our school
for the new school year 2021/22. The registration form will be available for
printing. We invite you to register your children today.

On April 17 11 grade will have final written exam

On April 24 11 grade will have final oral exam

We wish our 11-th grades GOOD LUCK!

Dear parents and guardians,

On March 19, at the Parent  Board Meeting,  the new Board of the Polish
School of John Paul II was elected:

President: Anna Krzemien
Vice President: Jolanta Tague
Treasurer: Krystyna Mize
Event Organizer: Monika Bednarz Stopka
Website Administrator : Aleksandra Labuda
Protocol secretary: Malgorzata Gasienica Roj

We would like to inform you that the letter you received from the
previous Management Board was discussed  during the Board  Meeting,
If you have  any questions, please contact the Principal Halina Szyrzyna.


