ZASTĘPSTWA- 20 listopad 2018 (wtorek)
„szczęśliwy numerek”:
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Imię i nazwisko
nieobecnego nauczyciela
Katarzyna Marcisz

2

Aleksandra Tułaj
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Anna Krawczyk
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Marcin Roszak
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Imię i nazwisko zastępującego
nauczyciela
Dorota Nawrot-Błachowska całość
Katarzyna Stanek za lekcję w kl.
IVD
Grzegorz Kudzia P
Adrian Gałązka P
Mariola Waluga - całość
Anna Gnacy – Gajdzik - całość
Tomasz Siekiera - całość
Do domu
Grzegorz Kudzia za l. 8
Matura próbna
Karina Jarczyk P
Monika Czogała P - całość
Do domu
P P P Do domu
Grupa zaczyna później (matura
próbna)
Grupa zaczyna później
Jolanta Michna – dwie grupy
Matura próbna
Małgorzata Kaszuba – za l. w kl.
IVD
Grażyna Leśniak – dwie grupy
Matura próbna

UWAGA!
20.XI. (WTOREK) rozpoczynają się matury próbne. Klasy maturalne piszą maturę próbną z
języka polskiego na lekcjach 2-5. Pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem i rozpiską
na stronie zastępstw. Proszę pamiętać o długopisach z czarnym atramentem, dokumentach
potwierdzających tożsamość, stroju galowym, punktualności i bezwzględnym zakazie
wnoszenia na egzamin urządzeń telekomunikacyjnych!!!!!!!!
Pierwsza godzina lekcyjna dla maturzystów kończy się o 8.30.
Ze względu na wyłączenie sali gimnastycznej z powodu matury klasa 2C rozpoczyna zajęcia
od 3 lekcji.

ZAWODY PŁYWACKIE
osoby, które jadą w środę proszę o zgłoszenie się we wtorek na przerwie godz.11.25 przy sali
gimnastycznej. Proszę przynieść zgody na udział w zawodach.
Bożena Loda-Fila
OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo,
w imieniu uczniów i nauczycieli ZSO nr 4 im. H. C. Hoovera serdecznie zapraszam
nauczycieli j. polskiego (i innych zainteresowanych) z uczniami na zakończenie Roku
Herbertowskiego w formie koncertu śląskiej grupy muzyków Stonage Full of Sun i Marty
Zamory, którzy są autorami projektu "Czas Herberta- słowa na wolności". Ci młodzi ludzie
inspirują się głównie brzmieniami z południa Stanów Zjednoczonych. Łączą surowe, upalne
brzmienia bluesa z ciężkimi riffami metalowymi i mocną perkusją. Podczas koncertu
wykonają autorskie kompozycje ilustrujące wybrane wiersze Zbigniewa Herberta.
Koncert odbędzie się 23 listopada 2018r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 4 im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej, ul. Orzegowska 25. Wstęp jest
bezpłatny, podczas koncertu będziemy sprzedawać cegiełki z przeznaczeniem na rehabilitację
naszego absolwenta, Maksa Rawłuszewicza, który od kwietnia tego roku znajduje się w stanie
wegetatywnym po brutalnym pobiciu. To taka nasza forma pomocy rodzinie Maksa.
Bardzo proszę o przekazanie informacji nauczycielom i uczniom i serdecznie zapraszam do
naszej szkoły na to wyjątkowe wydarzenie - chyba nigdy nie słyszeli wierszy Herberta w
takim wykonaniu!
Iwona Luszczak

