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Kraków, dnia 14 sierpnia 2017 roku 

 

Szanowni Państwo, 

pragnę przekazać Państwu kilka istotnych informacji związanych z nowym rokiem szkolnym. 

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 odbędzie się 04 września (poniedziałek) o godz. 

10.30 w kinie „Kijów”.  Przypominam o obowiązującym wszystkich uczniów krawacie, który należy 

nosić w dni uroczyste. Serdecznie zapraszam także na inauguracyjną Mszę Świętą, która odprawiona 

zostanie tego samego dnia o godz. 9.00 w Bazylice OO. Karmelitów.  

W auli II Liceum Ogólnokształcącego (ul. Sobieskiego 9) również 04 września, o godz. 16.00, 

odbędzie się spotkanie dyrekcji i wychowawców z Rodzicami wszystkich klas. Serdecznie zapraszam 

wszystkich Państwa. Na zebraniu poinformuję o naszych zamierzeniach na nadchodzący rok szkolny. 

Przypominam także, że w wypadku uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą brać 

udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zwolnienia lekarskie dotyczące całego I okresu lub roku 

szkolnego powinny być dostarczone wychowawcom klas na początku roku szkolnego (najpóźniej do 

końca września). 

 Prosimy o terminowe opłaty czesnego (do 10-go każdego miesiąca).  

Zachęcam do odwiedzenia internetowej strony naszej szkoły 

(www.worldaroundschool.edu.pl) i zapoznania się z dokumentami szkolnymi i różnorodnymi 

informacjami o bieżącym życiu szkoły. Szczególnie jednak proszę o korzystanie z dziennika 

elektronicznego (na zebraniu rodzice uczniów klas pierwszych i siódmych otrzymają loginy), który służy 

także jako platforma komunikacyjna.  

Rodzicom siódmoklasistów przypominam, że zbiórka osób wyjeżdżających na obóz 

integracyjny do Zakrzowa koło Wadowic odbędzie się 29 sierpnia (wtorek) o godz. 10: 00 na parkingu 

naprzeciwko Bazyliki OO. Karmelitów przy ul. Karmelickiej. Powrót 31 sierpnia ok. godz. 15.00. Koszt 

wyjazdu wynosi 280,00 zł. Wpłaty należy dokonać  na specjalnie utworzone konto, a potwierdzenie 

udziału dziecka w obozie proszę przesłać na adres:  sekretariat@pack.edu.pl. 

NUMER KONTA BANKOWEGO 

Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia s.c.  J.K.M.A. Waligóra 

35 1240 4533 1111 0010 7144 6188 

 

        Z poważaniem  

         Dyrektor 

        Międzykulturowej Szkoły Podstawowej 

             „Otwarty Świat” 

         dr hab. Jerzy Waligóra 
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