
Biuletyn Szkolny 

Jak już informowaliśmy,           

z powodu niekorzystnej         

pogody, nasz II Opłatek 

Rodzinny został przeniesiony 

na najbliższą niedzielę,            

27 stycznia.  

Miejsce i czas spotkania   

pozostają bez zmian:            

Crystal Ballroom, 14:00-

20:00. Do zobaczenia! 

    Informacje dotyczące rezerwacji 

biletów:  

Joanna (860) 212-4801, Dorota (203)

715-5828, lub Beata (860)518-5245.  

 

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  

 

 

 

Zobaczmy co czeka nas w najbliższych zimowych tygodniach:  

26 stycznia: zabawa choinkowa dla klas 0-2 (sala gimnastyczna NBHS). 

26 stycznia: rozpoczynają się próby poloneza dla klas 8.  

26 stycznia: zajęcia przygotowujące do konkursu matematycznego Kangur.   

26 stycznia & 2 lutego: wywiadówki. 

27 stycznia: II Rodzinny Opłatek w Crystal Ballroom w New Britain 

2 lutego: studniówka w New Jersey dla uczniów klasy 10.  

9 lutego: sobota wolna od zajęć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 15/2018 –2019 

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

Zapraszamy rodziców i opiekunów do pomocy przy 

organizacji i przeprowadzeniu zabawy choinkowej dla klas     

0-2. Chęć udziału można zgłosić u nauczyciela dziecka.                 

Z góry dziękujemy  za wsparcie !  

Wprowadzenie  numeru szkolnego   

860-604-7797 oraz adresu email                   

biuro.szkolajp@gmail.com do listy  

kontaktów usprawni otrzymywanie 

bieżących wiadomości. Jeżeli dzwonią 

Państwo na numer szkoły, prosimy o 

zostawianie wiadomości. Umożliwi to 

nam szybką i optymalną odpowiedź.  

“Mróz ściął lodem brzeg strumyka. Zając z pola w las pomyka. Krasnalowi zmarzły 
uszy, już spod pieca się nie ruszy. Kraczą wrony na brzezinie—                                       

Oj, nieprędko zima minie!” 

 Każda rodzina naszej szkoły ma obowiązek odpracowania dyżuru 

podczas zajęć. W najbliższych tygodniach jest jeszcze  wiele wol-

nych miejsc dla dyżurnych. Zachęcamy Państwa do niezwlekania z 

zapisem, gdyż ilość otwarć pod koniec roku jest ograniczona.  

Zapisy prowadzone są w biurze szkolnym. 

Przypominamy, że termin opłaty drugiej raty czesnego upłynął            

12 stycznia. Wpłaty można dokonać w godzinach zajęć w biurze 

szkolnym. Jak zwykle, preferowaną formą płatności są czeki.  

Prosimy pamiętać o zgłaszaniu w biurze szkolnym zmian numeru telefonu 

lub adresu email.   

Zajęcia przygotowujące do konkursu matematycznego Kangur odby-

wają się w każdą sobotę po lekcjach, od 12:35 do 13:45. Grupy podzielo-

ne są według stopnia zaawansowania: poziomy 1-2 oraz 3-4 spotykają 

się w klasie numer 453, poziom 5-6 w klasie numer 450, poziom 7-10 w 

klasie numer 405.                                                                                                         

Uczniom i nauczycielom życzymy cierpliwości i wytrwałości! 

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com

