
 

  

9th February 2018 

Wieczór filmowy 

Nasza pierwsza  w historii noc filmowa kl. 1-2 była 

wielkim sukcesem. Chłopcy i dziewczęta (i pracownicy) 

przyszli do szkoły w piżamach. Kolejne miłe wspomnienie 

z naszych rocznicowych celebracji. 

   

 

 

 

Tygodniowy Biuletyn 
 15 czerwiec 2018 

Klasy 7 - Wydarzenia końca roku szkolnego 

Msza Św. Dla opuszczających nas klas 7-ch 

Środa 20 czerwca o godzinie 18:30 

Rodzice i dziadkowie są gorąco zaproszeni do udziału. 

Zapraszamy na bufet po Mszy. 

Apel dla opuszczających nas klas 7-ch / Rozdanie 

nagród z Dnia Sportu kl. 5-7 

Czw 21 czerwca o godzinie 13.15 

(Ostatni dzień klas 7-ch) 

Msza z okazji 10-lecia 

W środę wieczorem odbyła się wspaniała Msza 

podkreślająca 10 lat pracy szkoły. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia. 

Miejmy nadzieję, że wszyscy mieli okazję zobaczyć 

wyeksponowane zdjęcie. Jeśli nie, tablice informacyjne 

znajdują się obecnie przy wejściu do  Centrum 

Parafialnego i pozostaną tam do wtorku rano. Następnie 

wystawimy je obok sekretariatu na kilka dni. 

Zamieściliśmy kilka zdjęć z wydarzenia biuletynie.    

 

Poniedziałkowa Msza Święta 

Klasy 7 wezmą udział we Mszy Świętej w poniedziałek.  

Klasy 7 – Wizyta w Św. Patryku  

Uczniowie klas 7-ch, którzy przeniosą się 

do Św. Patryka we wrześniu, wezmą 

udział w Dniu Zapoznawczym w 

poniedziałek, 18 czerwca. Szkoła Św. 

Patryka wystosowała niedawno list z 

szczegółami. 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

    

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

9th February 2018 

9th February 2018 

Tygodniowy Biuletyn 
15 czerwiec 2018 

Daty do Twojo kalendarza 

 

Pon. 18 czerwca – kl. 7 Dzień 

Otwarty w  Szkole Św. Patryka 

Wt 19 czerwca – kl. 6 / 7 Uczniowie 

udają się na przedstawienie Ballykeel 

Środa - 20 czerwca – Msza klas  

7-ch o 18.00, po której następuje bufet 

Czw 21 czerwca – kl. 7 Nagody z 

Dnia Sportu - Apel, godzina 1.30 

22 czerwca - Świadectwa dzisiaj do 

domu 

Wt 26 czerwca - uczniowie spędzają 

poranek z nowymi nauczycielami 

Piątek 29 czerwca - Szkoła kończy 

się o 12.00 

 

 


