
BIULETYN SZKOLNY 
21 października 2017 

Lista uczniów miesiąca za 

wrzesień/październik już w 

następnym wydaniu 

Biuletynu!  

 

Zasady i regulamin 

Konkursu na Kartkę 

Świąteczna zostaną 

ogloszone za tydzień, ale 

już teraz warto zastanowić 

się nad pomysłem. 

 

 

 

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 

(FreshAcademy) 
Dzień Nauczyciela 14 październik 2017 

Witamy Państwa w kolejnym numerze naszego 
biuletynu. 

Nasza szkoła istnieje dzięki Rodzicom I Nauczycielom, dlatego zapraszamy do udziału w 

tworzeniu tak pięknej organizacji jaką jest Szkola Języka Polskiego. Następne spotkanie 

Zarządu odbędzie sie w piątek, 27 października , o godzinie 19:00 w Sokolni. Zapraszamy!         

Koszulki Dla Dzieci z Logo Szkoły                                        
Ostateczny termin składania zamowień  na koszulki z logo szkoły upływa w najbliższą   

sobotę, 28 października. Wypłenione formularze, które dzieci otrzymały dwa tygodnie temu, 

należy zwrócić, wraz z opłatą, do nauczyciela dziecka.                                                        

Dyżury                                                                                    
Pragniemy Państwu przypomnieć, ze dyżur rozpoczyna się o godzinie 8:15 rano. Są   

Państwo zobowiązani do opracowania tylko jednej sobotz w ciągu rokuł. 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.                                                                                                   

Zajęcia Tenisa Stolowego                                            
Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki” pod patronatem Szkoły Języka Polskiego im. Św. Jana 

Pawła II prowadzi działalność nauki gry i doskonalenia umiejętności w tenisie stołowym dla 

uczniow klas 0-6. Zajęcia są prowadzone przez Pana Andrzeja Sokołowskiego w Pulaski 

Club w New Britain ( 89 Grove Street) we wtorki o godz. 18:00.Więcej informacji można 

uzyskać w biurze szkoły, w klasie nr. 407, lub pod numerem tel. (860)-402-3177.  

Zapraszamy                                                                                                               

Zapisy Do Udziału w Żywej Szopce                                                       
Trudno uwierzyć, kiedy za oknem piękna, złota jesień, ale czas rozpocząć zapisy do naszej 

dorocznej Żywej Szopki organizowanej przy kościele Sacred Heart w New Britain. 

Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe. Aby zapisać dziecko lub uzyskać więcej informacji, 

proszę dzwonić do Agnieszki (860)-212-0392                                                                                                    

Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II w New Britain 2/2017  

"Ze wszystkich ludzkich rzeczy  

tylko wiedza jest 

nieśmiertelna." 

                                  - Plutarch 

“Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”- Św. Jan Pawel II 

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

