Komunikat - Maj 2021
„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje.”
Jan Paweł II
1 maja Regularne zajęcia lekcyjne
7 i 8 maja Regularne zajęcia lekcyjne
14 i 15 maja Ostatnie regularne zajęcia lekcyjne i zakończenie roku szkolnego

Z życia szkoły
3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Ze względu na obostrzenia związane z Covid-19, parada
3-cio majowa nie odbędzie się. Uczniowie odśpiewają Hymn Polski w celu uczczenia tego
święta.
9 maja o godzinie 2pm odbędzie się msza graduacyjna dla klas VIII i klasy XI, a o godzinie 5pm
odbędzie się Bal Maturalny dla naszych maturzystów w Crystal Grand w Lemont.
9 maja obchodzimy Dzień Matki w USA
Życzymy wszystkim Mamom zdrowia i dumy ze swoich pociech oraz dużo radości i szczęścia, nie
tylko w tym wyjątkowym dniu.
14 i 15 maja odbędzie się zakończenie roku szkolnego, indywidualnie w klasach ze względu na
obostrzenia związane z Covid-19. Proszę oczekiwać wiadomości od nauczycieli swoich pociech.
16 maja o godzinie 10:30 am odbędzie się lunch graduacyjny dla uczniow klas VIII i ich rodzin.
Przypominamy, że nadal trwają zapisy do naszej szkoły na rok 2021-22.
Prosimy wszystkich o jak najszybsze zapisanie dzieci abyśmy mogli planować nowy rok szkolny
tuż po rozpoczęciu wakacji. Każdego dnia w dniu zajęć polskiej szkoły jesteśmy do Państwa
dyspozycji, aż do ostatniego dnia szkoły, tj. 15 maja. Serdecznie zapraszamy!

W kwietniu odbyły się matury. Gratulujemy wszystkim maturzystom i życzymy im wspaniałej
zabawy na balu maturalnym.

Życzymy wszystkim naszym uczniom i ich rodzicom udanych i szczęśliwych wakacji,
dużo wypoczynku i słońca. Do zobaczenie we wrześniu!

Newsletter - May 2021
“Yesterday does not belong to you. Tomorrow is uncertain ... Only today is yours.”
Pope John Paul II

May 1 Regular classes
May 7 & 8 Regular classes
May 14 & 15 Regular classes and end of the school year

From school life
May 3rd, we celebrate the Polish Constitution Day. Due to Covid-19 restrictions, a May 3rd
parade will not be held. Students will sing the Polish Anthem to celebrate this holiday.
On May 9th, at 2pm, there will be a graduation mass for VIII and XI grades, and at 5pm there
will be a Prom for our high school graduates at Crystal Grand in Lemont.
On May 9th, we celebrate Mother’s Day. We wish all mothers health, pride in their children, and
happiness, not only on this special day, but every day!
The end of the school year will take place on May 14th and 15th, in classes due to Covid-19 restrictions.
Please expect messages from your kids' teachers.

On May 16th at 10:30 am, there will be a graduation lunch for 8th grade students and their
families.
We would like to remind you that enrollment in our school for 2021-22 is still ongoing.
We ask everyone to enroll their children as soon as possible so that we can plan for the new
school year right after the start of vacation. We are here for you every day on the day of Polish
school classes until the last day of school, i.e. May 15. You are welcome!

In April, the final exams took place. Congratulations to all high school graduates and we wish
them a great time at the prom.

We wish all our students and their parents a successful and happy holiday, and lots of rest.
See you in September!

