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Krakow, 14 August 2017 

 

Dear Sir/Madam, 

I am writing to inform you about the beginning of the school year. 

The school year 2017/18 opening ceremony is going to take place on Monday, 4th September, 

at 10:30 am at the Kijów Cinema. All students should wear the school tie, which is to be worn 

to all school ceremonies and celebrations. I would also like to invite you to the religious service 

that will be held for our students and their families on the same day at 9 o’clock in the 

Carmelite church. 

I would also like to invite you to a meeting with the Principals and the form teachers, and 

myself on 4th September at 5:15 pm in the Great Hall of High School No. 2 (9 Sobieskiego Str.). 

We will tell you about our plans for the school year 2017/18. 

Students who for health reasons cannot participate in Physical Education/Sports classes 

throughout the semester or the entire school year should present the form teacher with a 

relevant medical certificate as soon as possible (by the end of September at the latest). 

The school fee is payable by the 10th day of each month. The fee for July 2018 is due by 31st 

December 2017 and for August 2018 by the end of June 2018. Please observe the dates specified 

in the contract. It is also possible to pay the fee for the summer months in installments. 

Although the most important information about the life of the school will be posted on our 

website (http://worldaroundschool.edu.pl/), please check the online school register regularly 

as it records the students’ progress, grades and attendance and, above all, serves as a 

communication platform. Parents will be given their logins and passwords at the meeting on 

Monday 4th September. 

Yours sincerely, 

Jerzy Waligóra, PhD 

Principal of World Around Intercultural Middle School 
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Kraków, dnia 14 sierpnia 2017 r. 

 

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. 17.15, 

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

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

Pragnę przypomnieć, 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) oraz o wpłacanie – zgodnie 

z umową – czesnego za lipiec 2018 roku do końca roku kalendarzowego 2017 (opłatę można wnosić w 

ratach), a za sierpień 2018 do końca czerwca 2018.   

Zachęcam do odwiedzenia internetowej strony naszego Gimnazjum (www.vipga.krakow.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 otrzymają loginy), który służy także jako platforma komunikacyjna. 

 

         Z poważaniem 

     Dyrektor  

       Międzykulturowego Gimnazjum „Otwarty Świat” 

              dr hab. Jerzy Waligóra 

 

 


