8 czerwca 2020 r.
ŚWIĘTO SZKOŁY

Zapraszamy serdecznie
naszych uczniów wraz z opiekunami,
całe grono pedagogiczne
oraz wszystkich pracowników i sympatyków SP 50 w Białymstoku
do udziału w modlitewnych spotkaniach
w intencji naszej szkoły, które odbędą się
8 czerwca 2020 r.
za wstawiennictwem naszej patronki Świętej Jadwigi Królowej Polski.
Dyrekcja oraz Zespół ds. Patrona Szkoły

* Szczegółowe informacje na temat tegorocznych obchodów Święta Szkoły wraz z godzinami
podane są w załączonym poniżej harmonogramie.

Harmonogram uroczystych obchodów Święta Szkoły
8.00 Liturgia Święta w intencji SP 50 - Cerkiew Prawosławna p.w. Świętego Jerzego Wielkomęczennika
w Białymstoku.
9.00 Msza Święta w intencji SP 50 - Kościół Rzymskokatolicki p.w. Świętego Karola Boromeusza
w Białymstoku.
10:00 Transmisja Mszy Świętej z Katedry na Wawelu - facebook.com/KatedraWawel
Uczestnictwo w liturgiach jest dobrowolne. Do świątyń udają się osoby które są zdrowe, czują potrzebę serca
i mają taką możliwość. Opiekę nad uczniami zapewniają rodzice/ opiekunowie. W związku z trwającą
epidemią wszyscy uczestnicy proszeni są o zachowywanie obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
stosownego dystansu oraz zasłaniania ust i nosa.
Każdy kto fizycznie, z różnych przyczyn nie może uczestniczyć w tym dniu w uroczystych liturgiach, a chciałby
włączyć się w modlitwę z członkami Rodziny Jadwiżańskiej może to uczynić za pomocą mediów
społecznościowych korzystając z linku podanego powyżej.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8.06.2020 r. z uwagi na zaistniałą sytuację i tryb pracy wszystkich
placówek oświatowych w kraju, uroczysty doroczny apel nie odbędzie się.
Dnia 8 czerwca 2020 r. na stronie szkoły pojawi się natomiast informacja dotycząca uhonorowanych
statuetkami Jadwisi 2019/ 2020 w kategoriach: NAUCZYCIEL-MISTRZ oraz PRIMUS INTER
PARES. Wręczenie statuetek przewidziane jest na uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Zajęcia zdalne odbywają się w tym dniu zgodnie z harmonogramem od godz. 11:00.
O godz. 11:00 w dniu Święta Szkoły uruchomiony będzie quiz konkursowy skierowany do chętnych
uczniów klas 4-8 pt. „SP 50 i jej patronka”. Bliższe informacje w załączniku pt. „Regulamin konkursu
SP 50 i jej patronka”. Za udział w konkursie przewidziane są dyplomy, punkty dodatnie za zachowanie
oraz nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia należy przesyłać do piątku 5.06.2020 na adres mailowy pani Marzeny Joka:
marzena.joka@sp50.bialystok.pl

