Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2016/2017 pragnę przekazać kilka ważnych
informacji dotyczących ostatnich dni nauki:
1. Poniedziałek (19.06.2017 r.)– lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin - w klasach
4m, 5m i 6m odbędzie się sprawdzian z kształcenia muzycznego, a w klasach 4a i 4bm zaległy,
przeniesiony z 5.06.2017 r. zewnętrzny test pomiarowy MERITUM.
2. Wtorek (20.06.2017 r.) – lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin, we wszystkich
klasach IV-VI zostanie przeprowadzony test pomiarowy z historii.
3. Środa (21.06.2017 r.) - w ramach współpracy z PWSZ w Nowym Sączu na obiektach
sportowych Instytutu Kultury Fizycznej (ul. Kościuszki 2) podobnie jak w ubiegłych latach,
zorganizowany będzie Dzień Sportu. Dzieci będą mogły uczestniczyć w różnych zawodach
sportowych i zabawach o charakterze rekreacyjnym. Na stadionie lekkoatletycznym odbędą się
w trzech kategoriach wiekowych V Mistrzostwa KSP i KNOSM w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Na sztucznej murawie boiska piłkarskiego, odbywać się będą turnieje w grach zespołowych.
Szczegółowy harmonogram tego dnia zostanie przekazany w poniedziałek. Lekcje instrumentów
do ustalenia z nauczycielami prowadzącymi.
4. Czwartek (22.06.2017 r.) – w tym dniu uczniowie oddają zaległe książki do biblioteki oraz pod
okiem wychowawcy klasy pomagają zabezpieczyć sale lekcyjne na okres wakacji (robią
porządek w swoich szafkach – zabierają do domu swoje rzeczy). O godz. 10.30 odbędzie się
ostatni w tym roku szkolnym apel roboczy. O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza święta dla
całej społeczności szkolnej (Bazylika św. Małgorzaty). Zajęcia dla klas 0-III odbędą się według
zmodyfikowanego harmonogramu. W tym dniu obiad będzie wydawany tylko w jednej turze o
godz. 13.00. O godz. 14.00 odbędzie się zebranie RP podsumowujące pracę szkoły w roku szk.
2016/2017. Lekcje instrumentów w tym dniu do ustalenia z nauczycielami prowadzącymi (strój
w tym dniu niekoniecznie galowy, ale stosowny do obecności w kościele podczas mszy świętej).
5. Piątek (23.06.2017 r.) – w tym dniu w Sali Przemienienia Pańskiego odbędzie się uroczyste
zakończenie roku szkolnego połączone z rozdaniem nagród i świadectw szkolnych o godz.
10.30 w klasach 0-III i o godz. 11.30 w klasach IV-VI. Bezpośrednio po akademii odbędą się
spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych. W tym dniu nie ma obiadów - świetlica
szkolna jest nieczynna.
Inne komunikaty :


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od kilkunastu lat służymy pomocą w zakupie
podręczników (ostatnio dodatkowych podręczników – główne są bezpłatne). Wszystkie
zamówione podręczniki przekazane zostaną Państwu w dniu rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Na stronie internetowej szkoły znajduje się nowy Szkolny Zestaw
Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 (hasło do dokumentów KSP
(kspducha2), KNOSM (knosmducha4).



Proszę rodziców, których uczniowie kończą lub opuszczają szkołę, aby nie odliczali od
czesnego za okres wakacji kaucji za szafkę uczniowską, lecz bezpośrednio odebrali tą kwotę w
gotówce w sekretariacie szkoły dopiero po 15 sierpnia 2017 r.



Przypominam o obowiązku płatności czesnego w miesiącach lipcu i sierpniu (zgodnie z umową
rok szkolny kończy się 31.08.2017 r.) – w związku z koniecznością regulowania bieżących
płatności oraz wynagrodzeń pracowników szkoły, prosimy o sumienność w tym względzie.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami i okresem urlopowym, dziękuję za współpracę
w roku szkolnym 2016/2017 i życzę Państwu udanego wypoczynku, pięknej pogody oraz
wielu chwil pełnych spokoju i radości spędzonych w gronie najbliższej rodziny.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły mgr Zbigniew Małek

