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Polish Language School, Inc. 

P.O. BOX 2221  

New Britain, CT 06050-2221 

Tel. 860 604-7797 
e-mail:  

biuro.szkolajp@gmail.com 
www.szkolajp.com  

Zajęcia szkolne odbywają się w  

New Britain High School  

110 Mill St,  New Britain, CT 06053 

Zobaczmy, co czeka nas w najbliższych tygodniach:  

- 19 stycznia:  doroczny Opłatek Rodzinny w Crystal Ballroom  

-  25 stycznia: zabawa choinkowa dla klas 0-2 

- 25 stycznia & 1 lutego: wywiadówki  

- 1 lutego: Studniówka dla klasy 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 14/2019 –2020 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. ” św. Jan Paweł II 

Wprowadzenie  numeru szkolnego                           

860-604-7797 oraz adresu email                             

biuro.szkolajp@gmail.com do listy  

kontaktów usprawni otrzymywanie 

bieżących wiadomości.  

“Nasza zima biała, chustą się odziała, 
Idzie, idzie do nas w gości, w srebrnych blaskach cała!”  

                                                                                                        Maria Konopnicka 

Przypominamy, że termin opłaty drugiej raty czesnego upłynął            

11 stycznia.  Tych z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty, 

prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem szk0lnym                    

pod numerem 860-604-7797.  

Z przyjemnością informujemy, że wakacyjny Obóz Językowy                                   

w Krakowie zaplanowany jest w terminie od 12 do 25 lipca 2020.                       

Orientacyjny koszt wyniesie około 4,600 złotych. Na obóz zaproszona jest 

młodzież  z roczników 2003, 2004, 2005 i 2006.   Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o jak najszybszy kontakt z Dorotą Urban (203)-715-5828.   

Prosimy pamiętać, że zmiany    

numeru telefonu lub adresu email 

należy niezwłocznie zgłaszać        

w biurze szkolnym.  

 

   

 

 

 

Gorąco zapraszamy na              

nasz II Oplatek Rodzinny, który                

zaplanowana jest na  19 stycznia                                                

w godzinach od 18.00 do 21.00                                                

w Crystall Ballroom                        

w New Britain. 

 Bilety w cenie $60 można nabyć 

pod numerem 860.604.7797 

Dochód z degustacji       przez-

naczony jest na obchody           60

-lecia naszej szkoły.  

 

Ze względu na duże zainteresowanie, ponownie zbieramy aplikacje na 
przedłużenie, bądź na wyrobienie nowych legitymacji szkolnych. Aplikacje, 

dostępne w biurze szkolnym, można składać do końca lutego.                                                          

 

Zapraszamy na nasz                                  

III Opłatek Rodzinny, który            

odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia,                                                   

w godzinach od 14:00 do 20:00               

w Crystal Ballroom w New Britain.  

Bilety w cenie $60 można zakupić w 

biurze szkolnym lub dzwoniąc              

pod numer 860-604-7797.                  

Dzieci do lat 14 mają wstęp wolny           

(z obecnym rodzicem).  

Serdecznie zachęcamy rodziców klas 0-2  do pomocy 

przy Zabawie Choinkowej dla najmłodszych, która    

odbędzie się 25 stycznia.                                                      

Chęć pomocy można zgłaszać u nauczyciela dziecka.                                                                 

Z góry gorąco dziękujemy za zaangażowanie! 

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com

