
 
„?Szkoła Polska im. Jana Pawła II 

i Kursy Licealne im. Adama Mickiewicza 
 

DO  RODZICÓW  I  UCZNIÓW! 
 
W sobotę, 22-go września, 2018 roku wyjeżdżamy na wycieczkę szkolną. Budynek szkoły 
polskiej będzie zamknięty tego dnia i nie będzie zajęć dla dzieci, które nie biorą udział w wycieczce.  

 
Uczniowie klas 0, I, II, III, IV oraz Językowych A i B wyjeżdżają do „Verger Labonté” (2291 Boul 
Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC oraz http://vergerlabonte.com/). Dzieci jadą na wycieczkę 
autobusem szkolnym z nauczycielką i dodatkowym opiekunem klasowym. 
 
Uczniowie klas przedszkolnych PA i PB mogą dołączyć do wycieczki pod opieką swoich rodziców. 
 
Plan dnia: 
08:25 - spotkanie na parkingu szkoły (5050 Sherbrooke, Lachine) 
08:35 - punktualny odjazd ze szkoły autobusami szkolnymi 
09:10 - animacja na temat jabłek i poczęstunek (mufinki i soczki) 
09:45 - przejazd traktorem, zwiedzanie labiryntu i przejście po moście w drzewach 
10:30 - zbieranie jabłek (każde dziecko otrzymuje torbę na 5lbs jabłek, czylu 12-15 sztuk) 
11:15 - plac zabaw i zwiedzanie mini-zoo ze zwierzętami gospodarskimi 
11:40 - spotkanie przy autobusach szkolnych i wyjazd z powrotem do szkoły  
12:15 - powrót do szkoły (5050 Sherbrooke, Lachine) 
 
Koszt: 
Wycieczka zostanie opłacona z funduszów Komitetu Rodzicielskiego Szkoły, niemniej rodzice 
proszeni są o częściowy zwrot kosztów (transport, wstęp, opieka, zajęcia, poczęstunek, jabłka) 
wysokości 10.00$ od ucznia. Komitet pokrywa ten koszt dla nauczycielek i 1 opiekuna na klasę. 
Dodatkowi rodzice płacą za własny wstęp (8.75$). 
   
Prosimy o wypełnienie oraz przekazanie wychowawczyni załączonej poniżej zgody na wyjazd 
dziecka  razem z opłatą w sobotę 15-go września  2018. 
 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd syna /córki z wycieczką szkolną dnia 22-go września 2018 

  

Imię i nazwisko ucznia / uczennicy Klasa 

  

Podpis  Rodzica /Opiekuna                      Telefon kontaktowy Data 

Numer karty medycznej ucznia:  

 

Imiona moich dzieci, które biorą udział w wycieczkach 
organizowanych przez szkołę polską 22 września 

Klasa 

  

  

  
 

Opłata: $           

(  ) Gotówką  

(  ) Czekiem # ______, 
wystawionym na „John Paul II 

Parents’ Committee” 

http://vergerlabonte.com/

