
INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWIE 

MAJOWEGO WEEKENDU 

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbędą się w dniu 30. kwietnia na parterze (hol 

główny). Część artystyczną przygotowują pani Małgorzata Skrzypczak i pan Krystian 

Bartczak wraz z uczniami klas V i VIII 

Zobowiązuję uczniów do odświętnego stroju, właściwego zachowana podczas uroczystości. 

Proszę też o uszanowanie pracy i przygotowań wszystkich osób zaangażowanych w 

przygotowanie części artystycznej – uczniów i nauczycieli. 

Harmonogram udziału poszczególnych klas w uroczystym apelu: 

Na drugiej godz. lekcyjnej – klasy I – III 

Na trzeciej godz. lekcyjnej – klasy IV i V 

Na czwartej godz. lekcyjnej – klasy VI – VIII  

01 MAJA – ŚWIĘTO PRACY – DZIEŃ WOLNY 

02 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI 

Informuję, że dzień 02 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ale szkoła zapewnia 

zajęcia opiekuńcze. W tym dniu organizowane są zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w 

godzinach 7.30 – 15.30 

03 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA – dzień wolny – MIEJSKIE 

OBCHODY ŚWIĘTA 

Zachęcam wszystkich uczniów wraz z Rodzicami do udziału w miejskich obchodach 

Święta Konstytucji, które odbędą się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na 

plakacie miejskim 

Podczas miejskich uroczystości Szkołę reprezentują uczniowie, którzy zgłosili się do p. Anny 

Kuchowicz. Opiekę  nad nimi sprawować będą następujący nauczyciele: 

Poczet sztandarowy: p.  Agnieszka Ksobieraj Bąkowska, Monika Synowie 

Opieka nad uczniowskimi delegacjami: p. Aneta Mizerska, p. Krystian Bartczak 

Uczniowie przychodzą w odświętnym stroju szkolnym. Zbiórka uczniów reprezentujących 

Szkołę – przed kościołem pw. Św. Wawrzyńca o godz. 9.30. Uczniowie pobierają 

chorągiewki od p. Krystiana Bartczaka (po uroczystości do zwrotu). Wprowadzenie pocztów 

sztandarowych do kościoła – 9.45. W kościele trwa remont – wyłączona jest nawa boczna 

więc warto przyjść wcześniej. Po zakończeniu obchodów na Rynku  uczniowie wracają do 

domów.  

Całej społeczności szkolnej: Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom – życzę pięknej pogody  

i radosnego nastroju podczas majowych Świąt 

Serdecznie pozdrawiam – Agnieszka Orchowska 

 


