Polska Katolicka Szkoła im. Św. Ferdynanda

Pochodzę z województwa podkarpackiego, z diecezji
przemyskiej, a dokładnie z małego miasta Łańcut
znanego z pięknego zamku i powozowni. Jestem
najstarsza z trojga rodzeństwa; moi rodzice, siostra i
brat mieszkają w Polsce. Po maturze wstąpiłam do
Zgromadzenia sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w
Poznaniu. Po ukończeniu studiów teologicznych
zostałam posłana do pracy z dziećmi i młodzieżą jako
katechetka w Tarnowie, Pyrzycach i Szczecinie. Po
złożeniu wieczystej profesji w 2003 roku zostałam
wysłana do pracy wśród Polonii w Stanach
Zjednoczonych. Moją pierwszą placówką za oceanem
była Parafia św. Błażeja, gdzie wspólnie z siostrami
organizowałyśmy nowo powstającą szkołę polską.
Tam
zdobywałam
doświadczenie
pracy
w
administracji szkoły, a później na stanowisku
dyrektora. Moje 10 lat spędzone w Chicago to
również czas dalszych studiów, pracy z dziećmi i
młodzieżą w grupach parafialnych i zespołach
muzycznych, a także koordynacji
programów
religijnych. W tym czasie miałam również misję
tworzenia nowego przedszkola sióstr misjonarek w
Lombard. Ostatnie dwa lata spędziłam na wschodnim
wybrzeżu Ameryki, gdzie byam dyrektorem w
podstawowej szkole amerykańskiej St. Francis Xavier
School w Newark, NJ oraz pomagałam w
duszpasterstwie polonijnym przy Parafii św.
Kazimierza Królewicza. W wolnych chwilach
uwielbiam czytać, podróżować i odkrywać nowe
miejsca. Z radością i zaufaniem wchodzę w nowy
rozdział mojego życia i posługiwania, tym razem w
Parafii św. Ferdynanda. Mam zaszczyt być częścią
Polskiej Katolickiej Szkoły o tak wspaniałej reputacji.
Moim celem jest kontynuować dobre, wzniosłe,
wypracowane przez 20 lat tradycje szkoły. Zdaję sobie
sprawę z ogromu odpowiedzialności i ufam, że także
przeze mnie, będzie mogło się pomnażać dobro w
tym miejscu i w tym czasie. Chcę być otwarta na
wszystko, co Pan Bóg przygotował dla mnie w tym
miejscu. Liczę na Waszą pomoc i współpracę.
Sr. Dorota Domin, Misjonarka Chrystusa Króla
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Witamy w Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda!

NOWY ROK SZKOLNY 2015-2016
Rejestracja

na nowy rok szkolny 2015/16 będzie miała
miejsce w następujących dniach: 2, 3 i 4 września (środa,
czwartek, piątek) w godzinach od 4:00pm do 7:00pm w biurze
szkoły. Przyjmujemy zapisy do grup przedszkolnych (3-4 latki)
oraz do klas 0 – 8 i licealnych. Karty rejestracyjne można pobrać
ze szkolnej strony internetowej (podstrona „Formularze"). Jeśli
dziecko uczęszczało do innej polskiej szkoły, konieczne jest
okazanie świadectwa ukończenia ostatniej klasy. Przy rejestracji
wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości $200.
Bardzo prosimy o nieodkładanie rejestracji na późniejszy czas.
Miejsca w klasach, szczególnie na zmianę poranną, są
ograniczone.

Sprzedaż podręczników

będzie miała miejsce również
2, 3 i 4 września od godz. 4:00pm – 7:00pm w Heeney Hall.

Rozpoczęcie roku szkolnego – sobota, 12 września 2015.
Uczniów wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. do kaplicy:
godz. 9:00am - I zmiana, godz. 12:00pm - II zmiana.
Po Mszy św. dzieci wraz z rodzicami przechodzą do klas na lekcje
organizacyjne.

DOBRA KOMUNIKACJA TO PODSTAWA
Strona internetowa www.szkolaswferdynanda.org
Telefon do biura: (773) 945 0505
Email szkoły:
Facebook szkoły
Newslatter
Aktualne dane kontaktowe – prosimy informować biuro
szkoły o wszelkich zmianach w adresach i numerach
telefonów

