OGŁOSZENIE

W dniu 3 września 2012 r. Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy będzie
gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 11,00 Mszą Świętą pod przewodnictwem JE
ks. biskupa Józefa Michalika. Serdecznie zapraszamy na Mszę wszystkich
mieszkańców Przysietnicy.
Po Mszy nastąpi przemarsz uczniów, zaproszonych gości, przedstawicieli
rodziców do budynku szkoły, na dalszą część uroczystości.
Ta, jakże ważna dla naszej miejscowości impreza, wymaga od nas licznych
przygotowań. Dlatego też proszę, aby na jutrzejszej próbie o godz. 11,00 nie
zabrakło ani jednego występującego.
W celu omówienia szczegółów uroczystości w najbliższy wtorek na godz.
9,00 zapraszam
do szkoły,
wszystkich uczniów
za
wyjątkiem ucz. klas pierwszych
SP i dzieci przedszkolnych.

Proszę również jednego z rodziców o poświęcenie 2 godzin na
wykonanie prac związanych z przygotowaniem uroczystości. I
tak:

·

W najbliższy czwartek na godz. 16,00 zapraszam do
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pomocy rodziców uczniów klas: Ia oraz IIab gimnazjum.
·
W piątek zapraszam na godz. 16,00 rodziców uczniów
klasy Ib gimnazjum,
Vab i VI szkoły podstawowej oraz
rodziców dzieci z przedszkola.
Z rodzicami dzieci przedszkolnych, po wykonaniu prac,
około godz. 18,00 odbędzie się pierwsze spotkanie z
wychowawcami.
·
W dniu uroczystości (3.09.2012 ) na godz. 16,00
zapraszam rodziców uczniów klasy I SP, a na godz. 20,00
rodziców uczniów klasy IV SP.

·
We wtorek 4.09.2012 r. proszę na godz. 9,00 rodziców
uczniów klasy III SP.

Jeżeli, ktoś z państwa nie może przyjść w podanym terminie,
zapraszam na 2 godz. w dowolnym dniu bieżącego tygodnia, w
godzinach od 8,00 do 14,00.

Jeżeli z danej rodziny do szkoły uczęszcza kilkoro dzieci,
proszę o jednorazową pomoc tylko w jednym wybranym przez
siebie dniu.
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Gdyby ktoś mógł przekazać szkole duże kwiaty donicowe
proszę o informację do sekretariatu szkoły. Postaramy się je
przywieść.

Powyższa informacja oraz inne związane z organizacją
uroczystości podane zostaną również na stronie internetowej
szkoły.

Pałka

Dyrektor ZS 1 w Przysietnicy Wiesław
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