
BIULETYN SZKOLNY 
14 październik 2017 

W najbliższa sobotę 

21 Października 2017  

odbędzie się  

Zabawa Jesienna  

w Sokolni. 

Cena Biletu $30 

Do tańca zagrają 

“Janosiki” 

Serdecznie zapraszamy,  

nadal są wolne miejsca 

Dorota (203) 715-5828 

Beata (860) 518-5245 

Joanna (860) 212-4801 

 

Polish Language School, Inc. 

P.O. BOX 2221  

New Britain, CT 06050-2221 

 

Tel. 860 604-7797 

e-mail:  

biuro.szkolajp@gmail.com 

http://www.szkolajp.com  

Zajecia szkolne odbywaja sie w  

New Britain High School 

Dzień Nauczyciela 14 październik 2017 

Witamy Państwa w pierwszym numerze naszego 
biuletynu. 

Biuletyn otrzymywać  będą Państwo emailem na początku każdego tygodnia. Bedziemy w 

nim umieszczać wszystkie bieżące i nadchodzące wydarzenia w naszej szkole.             

Nadal będziemy do Państwa dzwonić, ale tylko w najważniejszych sprawach. 

Koszulki dla dzieci z logo szkoły 

Jeśli chcą Państwo zakupić koszulkę z logo szkoły zapraszamy do wypełnienia formularza 

zamówienia, które dzieci otrzymały w miniona sobotę i oddania go wraz załączoną 

płatnością do nauczyciela dziecka do dnia 28 października 2017.  

Dyżury 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy juz odpracowali dyżur, za pomoc w utrzymaniu po-

rządku i bezpieczeństwa w szkole. Pragniemy Państwu przypomnieć, ze dyżur rozpoczyna 

się o godzinie 8:15 rano. Są Państwo zobowiązani do opracowania tylko jedną sobotę w 

ciągu roku, prosimy o punktualność w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i porządku na 

korytarzach w trakcie przychodzenia dzieci i rodziców do szkoły. Niestety zauważamy sporą 

liczbę osób, którzy przychodzą bardzo późno.  

Drugie śniadanie w szkole 

Ponowny apel do Rodziców, aby uczulili swoje dzieci na temat tego, co pozostaje po nich w 

klasie. Prosimy dawać dzieciom proste jedzenie, które nie wymaga dużego sprzątania, aby 

każde dziecko było w stanie po sobie zostawić miejsce w stanie, w jakim je zastało rano. 

Prosimy również o przypominanie dzieciom o bluzach i kurtkach, spora ilość została w ostat-

nia sobotę w szkole. 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 1/2017  

"Ze wszystkich ludzkich rzeczy  

tylko wiedza jest 

nieśmiertelna." 

                                  - Plutarch 

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com


Egzamin 

Certyfikatowy 

Uprzejmie informujemy, 

że certyfikaty sa 

dostepne do odbioru w 

biurze szkoły w  soboty 

w godzinach 8:30-12:30. 

 

 

Egzamin LOTE 2017 

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE 

(Language Other  Than English)  in POLISH  

CZESC 1—Egzamin ustny 

Zapraszamy wszystkich  absolwentów Szkoły Języka Polskiego 2017 na egzamin 

ustny LOTE.  

Sobota: październik 21, godzina 12:30 sala obok biura szkoły. 

Na egzamin ustny Potrzebujesz 3 rzeczy: kopia angielska świadectwa ukończenia 8 kla-

sy, opłatę $40, informacje o High School. 

Przygotowanie do egzaminu pisemnego odbędzie się przez trzy soboty po zajęciach 

szkolnych w godzinach 12:30 - 2:00 (28 październik, 4 listopad, 18 listopad). 

CZESC 2—Egzamin pisemny 

Planowany jest na 19 listopada November 2017 NIEDZIELA w CCSU godz. 12:00 pm 

 

Jeżeli maja państwo pytania dotyczące egzaminu proszę dzwonić/ tekstować: 

p. Ewa Lewkowicz 860-518-7052 

Życzymy przyjemnego tygodnia, 

do zobaczenia w sobotę w szkole. 

 

Dyrekcja oraz Zarząd SzJP 

 

http://szkolajp.com/ogloszenia/EgzaminCertifikatowy2017.html

