ROK SZKOLNY 2020-2021
Witamy w Szkole Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II

Rozpoczęcie roku szkolnego
12 września 2020


9:00 Msza św. w kościele Sacred Heart (158 Broad St, New Britain).



9:45 – 12:30 Spotkania z nauczycielami oraz odbiór podręczników na
Polance Sokołów (721 Farmington Ave, New Britain) z alfabetycznym
podziałem na grupy, wszystkie klasy jednocześnie (grafik poniżej).



Biuro będzie czynne na Polance w godzinach 9:00-12:30.



Prosimy o zachowanie odległości pomiędzy osobami oraz posiadanie
maski, jeśli odległość nie będzie możliwa.

Grafik spotkań z nauczycielami na
Polance 12 września:
 9:45

– 10:15 Uczniowie z nazwiskiem na literę A – G

 10:30

– 11:00 Uczniowie z nazwiskiem na literę H – K

 11:15

– 11:45 Uczniowie z nazwiskiem na literę L – P

 12:00

– 12:30 Uczniowie z nazwiskiem na literę R - Ż

Co nas czeka na Polance?


Nauczyciele będą mieli swoje stanowiska, na których
podzielą się z rodzicami i uczniami informacjami
organizacyjnymi. Uczniowie
otrzymają od nauczycieli
podręczniki oraz plan lekcji i kalendarz zajęć szkolnych.



W biurze szkolnym będzie można odebrać świadectwo z
ubiegłego roku szkolnego oraz legitymacje, oddać
podręczniki z ubiegłego roku oraz dokonać rejestracji
ucznia i opłaty czesnego.

Podręczniki


Klasy 0 – 3 otrzymają podręczniki bezpłatnie.



Klasy 4 -10 będą miały wypożyczone podręczniki bezpłatnie.
Tylko uczniowie, którzy oddali podręczniki wypożyczone w ubiegłym
roku szkolnym, będą mogli otrzymać podręczniki do bieżącej klasy.
Nauczyciele będą mieli listy uczniów,
którzy rozliczyli się z wypożyczonych podręczników.
Mile widziane dotacje podręczników dla klas 4-10.
Nie będzie sprzedaży podręczników.

Informacje w jakiej klasie jest dziecko i kto
jest wychowawcą otrzymają Państwo w
tym tygodniu drogą emailową poprzez
serwis zadań domowych.

Lista alfabetyczna będzie dostępna
również na Polance.

Naukę w roku szkolnym 2020-21
rozpoczniemy zdalnie.

Planujemy powrót do sal lekcyjnych kiedy
tylko sytuacja związana z pandemią
na to bezpiecznie pozwoli.

Wskazówki do zajęć online



Każdy uczeń drogą emailową otrzyma od nauczyciela zaproszenie do spotkania na
Zoomie.
Uczeń NIE MUSI mieć swojego konta Zoom, ale dobrze jest zainstalować Zoom na
komputerze/laptopie (download Zoom), a nie korzystać z aplikacji Zoom. Aplikacja nie
obsługuje wszystkich funkcji i mogą wystąpić problemy podczas spotkań on-line.



Po aktywowaniu linku do spotkania Zoom uczniowie muszą wpisać swoje pełne imię i
nazwisko, które będzie się wyświetlało przy ich ekranie podczas spotkania.



Uczniowie nie powinni wyłączać kamery podczas lekcji.



NIE MOŻNA nagrywać/filmować lekcji podczas spotkania na Zoomie.





Zalecane jest podłączenie komputera/laptopa do internetu kablem, a nie przez Wi-Fi. Kabel
zapewnia bardziej stabilne i lepsze połączenie z internetem. Połączenie kilkunastu osób
podczas videokonferencji może znacznie spowolnić pracę niektórych urządzeń
działających przez Wi-Fi.
Podczas zajęć on-line obowiązują takie same zasady zachowania jak podczas tradycyjnej
lekcji w klasie, o których nauczyciele przypomną uczniom podczas pierwszych zajęć.

Klasy 0 – 5 oraz 9-10







Lekcje online odbywać się będą w soboty w godz. 8:30 - 12:30.
Nauczyciel wyśle przed spotkaniem materiały potrzebne do lekcji
przez “zadania domowe” na stronie szkoły (rodzic otrzyma
potwierdzenie email).
Spotkanie wirtualne na platformie Zoom w godzinach 9:00 - 11:00
(z uwzględnieniem przerw).
Po zakończonej lekcji wirtualnej nauczyciel wyśle przez stronę szkoły
zadanie domowe z krótkim podsumowaniem lekcji.

Klasy 6 – 8







Lekcje online odbywać się będą w soboty w godz. 8:30 – 12:30.
Nauczyciel wyśle przed spotkaniem materiały potrzebne do lekcji
przez “zadania domowe” na stronie szkoły (rodzic otrzyma
potwierdzenie email).
Spotkania wirtualne na platformie Zoom według przedmiotów w
godzinach: 8:30-9:15, 9:30-10:15, 10:30-11:15 (plan lekcji uczniowie
otrzymają w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).
Po zakończonej lekcji wirtualnej nauczyciel wyśle przez stronę szkoły
zadanie domowe z krótkim podsumowaniem lekcji.

Jeśli pogoda na to pozwoli, w najbliższe soboty
zajęcia odbędą się na Polance z podziałem
na klasy:
19 września 2020 - klasy 0 – 3
26 września 2020 - klasy 4 – 6
3 października - klasy 7 – 10

Zajęcia na Polance zastąpią spotkanie klasowe na platformie
Zoom w danym tygodniu.
Aby zapewnić bezpieczne warunki i odległość, uczniowie będą
potrzebowali przynieść ze sobą
składane krzesło oraz materiały do lekcji.

KALENDARZ

Informacje o szkole


Wszystkie najważniejsze informacje przekazujemy rodzicom
telefonicznie oraz emailowo poprzez automatyczny system.
Bardzo ważne aby zaktualizować w biurze szkoły zmiany numerów
telefonów lub adresów emailowych.



Bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej
www.szkolajp.com



Zapraszamy również na szkolny Facebook, Instragram oraz kanał
YouTube.

Kontakt ze szkołą


Telefon 860 604 7797 (prosimy zostawić wiadomość)



Email: biuro.szkolajp@gmail.com

O naszej szkole


Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II jest niezależną,
niedochodową organizacją edukacyjną założoną zgodnie
wymaganiami praw stanu Connecticut w 1960 roku.



Celem Szkoły Języka Polskiego jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego,
zapoznawanie ich z kulturą, historią i obyczajami polskimi jak również zachowanie i
rozwijanie wśród młodzieży polonijnej poczucia dumy z kraju swojego pochodzenia



Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II-go działa na terenie miasta New Britain i
okolic. Szkoła jest jednostką otwartą dla wszystkich zainteresowanych językiem polskim i
polską kulturą.



Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym jak funkcjonuje
nasza szkoła oraz jakie prawa i obowiązki mają uczniowie naszej szkoły, zawartymi w
statucie szkoły dostępnym na stronie www.szkolajp.com

z

Grono Pedagogiczne 2020-21
Dyrektor: Elżbieta Złotnik
Wice-dyrektor: Ewa Lewkowicz
Koordynator ds. nauki zdalnej: Renata Senenko
Jolanta Szymańska – klasa 0B
Beata Stopka – klasa 0C
Bożena Kowalczyk – klasa 1A
Urszula Niemczycka – klasa 1B

Grono Pedagogiczne 2020-21
Anna Hayes – 2A

Katarzyna Loranger – 5E

Aneta Haratyk – 2B

Andrzej Prószyński – 6A

Barbara Porczak – 2C

Ewa Nadolnik – 6B

Izabela Sozański – 2E/3E

Renata Senenko – 6C

Małgorzata Łojewska – 3A

Rafał Wolanowski – 7A

Magdalena Peszko – 3B

Agnieszka Nowak-Giera – 7B

Marzena Radziwoń – 3C

Alicja Kowalker – 7E

Katarzyna Cichus – 4A

Maria Kucharz - 8A

Beata Łapińska – 4B

Izabela Wyrwas – 8B

Karolina Panioto – 4C

Andrzej Sokołowski – 8C

Beata Trefon – 5A

Elżbieta Mulawka – 9A

Małgorzata Górecki – 5B

Agnieszka Uzar – 9B

Teresa Kryńska – 5C

Ewa Lewkowicz - 10

Prezydium Rady Rodziców 2020-21
Prezes Rady Rodziców: Joanna Michalski
Wice-prezes ds. funkcjonowania szkoły: Beata Adamus
Wice-prezes ds. spraw zewnętrznych: Dorota Urban
Sekretarz: Agnieszka Klimas
Księgowy: Alina Szymańska
Skarbnik: Anna Pajor
Kierownik ds. podręczników: Renata Staroń
Kierownik ds. medialnych: Joanna Chojnowski-Schroeder
Wszyscy członkowie Prezydium Rady Rodziców pracują dla szkoły społecznie.
Więcej o Radzie Rodziców na stronie internetowej szkoły.

Opłaty za szkołę oraz terminy
płatności

Opłata za szkołę


Opłata za szkołę nie ulega zmniejszeniu ze względu na zajęcia online.



Cena jest utrzymywana trzeci rok na tym samym poziomie.



W opłacie czesnego uwzględnione jest 31 sobót z zajęciami
szkolnymi.



Szkoła nadal ponosi koszty związane z administracją, pracą
nauczycieli oraz planowanym (jeśli będzie możliwy) powrotem do
szkoły.



Klasy są zdecydowanie mniejsze w tym roku szkolnym co zmniejsza w
sposób znaczący budżet szkoły.



Nie
będzie
możliwości
organizowania
dochodowych, wspierających budżet szkoły.

corocznych

imprez

Jeśli rodzic zdecyduje się wypisać
dziecko ze szkoły?
Wszyscy znajdujemy się obecnie w niepewnej i zmieniającej się sytuacji.
W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wypisania dziecka ze szkoły, poniżej
informacja z formularza rejestracyjnego dotycząca terminów wypisania i zwrotów czesnego.
Wypisanie musi mieć formę pisemną przekazaną osobiście lub elektronicznie do biura szkoły
(biuro.szkolajp@gmail.com).

Wszystkim uczniom, rodzicom oraz
nauczycielom życzymy owocnej i
przyjemnej nauki oraz współpracy w roku
szkolnym 2020-2021

