
 

 

  
 

 
Pozdrowienia Klasa 2018 i Rodziny, 
 
Poniżej znajduje się ważna informacja na temat ukończenia szkoły w klasie 2018. Proszę, przeczytaj i przejrzyj całość 
tego listu ze swoim uczniem. 
 
Ceremonia ukończenia 
Uroczystość rozdania dyplomów w klasie 2018 odbędzie się w środę, 20 czerwca 2018 r., O godzinie 7.00. Planujemy 
zorganizować ceremonię plenerową w naszym obiekcie na kampusie, na stadionie Tinty. Zaplanowaliśmy ceremonię 
plenerową, z planem awaryjnym na halową ceremonię, jeśli pogoda stanie się czynnikiem. Będziemy uważnie 
monitorować pogodę i przekazywać wszelkie decyzje i dodatkowe informacje rodzinom w odpowiednim czasie. 
 
Praktyki ukończenia studiów 
Praktyki ukończenia szkoły są OBOWIĄZKOWE dla seniorów biorących udział w ceremonii. Aby zapewnić 
niezapomniane wydarzenie, konieczne jest, aby uczniowie uczestniczący w ceremonii uczestniczyli we wszystkich 
praktykach. Jeśli uczniowie nie uczęszczają do szkoły podstawowej, bez zgody administratora, mogą zostać 
wykluczeni z ceremonii. 
 
Harmonogram praktyk na zakończenie: 
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 - 12:15 - 1:45 pm - Czapki i suknie zostaną pominięte w tej praktyce. 
Wtorek, 19 czerwca 2018 - 12:15 - 1:45 pm - Bilety będą świadczone w tej praktyce. 
Środa, 20 czerwca 2018 r. - 10:30 - 12:00 - Pizza i napoje gazowane dla klasy 2018 zostaną dostarczone po praktyce. 
 
Bilety 
Możemy dostarczyć tylko ograniczoną liczbę biletów do każdego absolwenta w oparciu o ograniczenia miejsc 
siedzących (i limity kodów przeciwpożarowych na ceremonie wewnątrz). Formularz wniosku o bilet jest dołączony do 
tej korespondencji. Dodatkowe egzemplarze można znaleźć w Main Office of Plainville High School. Formularze 
wniosków o bilety zostaną przesłane do środy 6 czerwca 2018 roku. Istnieje maksymalna liczba biletów na absolwenta, 
postaramy się załatwić wszelkie prośby o dodatkowe zamówione bilety. 
 
Formularz zamówienia wideo 
Studenci i rodziny, którzy chcieliby zamówić kopię DVD z okazji ukończenia szkoły, mogą skorzystać z załączonego 
formularza, aby zamówić bezpośrednio z Nutmeg TV. Nutmeg TV będzie świadczyć profesjonalne usługi kamer do 
ceremonii. Jeśli ceremonia zostanie przeniesiona do domu, na sali zostanie wyemitowany materiał na żywo z 
ceremonii. 
 
Ograniczenia obuwia obrotowego 
Zgodnie z prośbą ostatnich kilku lat absolwentów i uczestników ceremonii, buty z wysokimi obcasami mogą 
spowodować uszkodzenie pola trawy i unieważnić gwarancję. Będziemy egzekwować rygorystyczną "regułę braku 
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obcasów", aby zapobiec potencjalnym szkodom w terenie lub spowodować problemy z gwarancją. Studenci otrzymają 
wiele przypomnień podczas prób ukończenia szkoły, a także rodzin poprzez dodatkowe komunikaty. Jest to 
szczególnie istotne, jeśli chcesz pójść na boisko po uroczystości rodzinnych zdjęć. Z góry dziękujemy za współpracę. 
 
Zaległe przedmioty i zaległe opłaty przez seniorów 
Seniorzy z zaległymi przedmiotami i zaległe opłaty otrzymali ich kopię. Uczniowie i rodziny powinni zapoznać się z 
pozycjami na liście i podjąć działania w celu ich usunięcia poprzez zwrot przedmiotów lub uiszczenie opłat. Studenci z 
zaległymi przedmiotami i / lub zaległymi honorariami będą musieli wycofać swój dyplom po ceremonii, dopóki 
przedmioty i opłaty nie zostaną usunięte. Uczniowie i rodzice powinni skontaktować się z asystentem ucznia z 
pytaniami. 
 
W imieniu wykładowców i pracowników Szkoły Średniej w Plainville, gratuluję naszym niedługo absolwentom. Z 
niecierpliwością czekamy na świętowanie z wami i waszymi rodzinami 20 czerwca. Jak zawsze, jeśli masz 
jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować. 
 
Z poważaniem, 
Roberto Medic 
Dyrektor 
Liceum Plainville 


