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Są już zdjęcia z zakończenia roku szkolnego.
Miłego oglądania.
22-06-2007 Wakacje
Stało się to co miało się stać.
Za kilka dni do galerii wstawione zostaną zdjęcia z zakończenia roku szkolnego.
Przypomnienie
Bardzo mi przykro o tym pisać, ale prawie już wakacje. Oczywiście prawie to duża różnica. Ale
fakt jest faktem. Tylko trzy dni i potem… dwa miesiące wypoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu.
29-03-2007

Zdjęcia z Pierwszego Dnia Wiosny
Dodano nowe zdjęcia do szkolnej galerii. Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty?

Uprzejmie donosimy, że:
23-01-2007 Nasze strony
Strona istnieje
od 23-09-2004 roku.

Zapraszamy do oglądania stron wykonanych samodzielnie przez uczniów naszej szkoły.
Wszystkich chętnych do umieszczenia swoich stron zapraszam do pracowni informatycznej.
08-01-2007 Pilnie poszukiwane Osoby Ambitne
Chcesz mieć wyższą ocenę z informatyki? Zapraszam do redagowania działu - Po lekcjach...
05-01-2007 Możliwość komentarzy???
Jeżeli interesuje WAS możliwość wymiany opinii oraz myśli na naszej stronie, o naszej stronie oraz o innych
ważnych sprawach proszę o maile w tej sprawie. serwerpana@op.pl
04-01-2007 Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
Ze względu na umieszczenie strony na darmowym koncie ONETu o ograniczonej powierzchni dyskowej
niestety nie wszystkie zdjęcia są dostępne.
Dla pocieszenia informuję, że planowany jest zakup domeny i konta na profesjonalnym serwerze.
31-12-2006 Szczęśliwego Nowego Roku 2007
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.
22-12-2006 Życzenia Świąteczne
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich osób.
Życzy całe grono pedagogiczne.

Szanowni Państwo!
Minęło 90 lat od chwili założenia Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej. Na pewno są wśród nas nieliczni,
którzy ze wzruszeniem pamiętają tamten czas. Dla całej społeczności jest to już odległa historia, którą mogą
poznać jedynie z opowieści, bądź choćby z kart tego folderu.
Jubileusz 90-lecia to ważne wydarzenie dla całej społeczności lokalnej. Czas, w którym możemy dokonać
podsumowania wspólnego dorobku.
Cieszy fakt, że nasza szkoła zmienia się, pięknieje i jest coraz lepiej wyposażona w pomoce naukowe. To
zasługa wszystkich pracowników szkoły, rodziców, władz samorządowych, sponsorów, którzy na przestrzeni
lat dbali o jej rozwój. Dziś możemy powiedzieć, że na obecny wizerunek i dobrą kondycję naszej szkoły
pracowali przez lata dobrzy gospodarze.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w tej wieloletniej historii tworzyli nasz wspólny dorobek. Przy
tej okazji mamy podobne życzenia na przyszłość. Jesteśmy pewni, że nasze plany na kolejne lata uda się
w pełni zrealizować dla dobra naszych dzieci i wszystkich mieszkańców.
W imieniu Rady Pedagogicznej pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby Szkoła
Podstawowa im. B. Prusa w Wólce Rokickiej była przyjazna dla uczniów i stawała się ich drugim domem.
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