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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 najblizszym czasie:  

- 9 lutego: występ Grupy Reprezentacyjnej na Zjeździe Sybiraków  

w  Bridgeport, CT 

- 9 lutego: zebranie rodziców klas 10  

- 15 lutego: sobota wolna od zajęć 

- 4 kwietnia: wiosenne polowanie na jajka dla klas 0-3 

- 18 kwietnia: Bankiet Jubileuszowy w Crystal Ballroom z okazji 60-lecia szkoły  

- 2 maja: Matura - klasy 10: Lecture Hall NBHS 

- 16 maja: Akademia z okazji Jubileuszu szkoły 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 17/2019 –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.  

“Co się z tą pogodą stało? W zimie wcale nie jest biało... 
Gdzie ten luty, groźny, zły, który szczerzył mrozu kły, 

lecz, gdy humor dobry miał na saneczkach z górki gnał?” 

 Każda rodzina naszej szkoły ma obowiązek odpracowania dyżuru   

podczas zajęć. W najbliższych tygodniach jest jeszcze  wiele wolnych 

miejsc dla dyżurnych. Zachęcamy Państwa, aby nie zwlekać z zapisem, 

gdyż ilość otwarć pod koniec roku jest ograniczona.  

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.  

 

   

 

 

 

 

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.                                                          

 

W ramach obchodów 60-lecia 

szkoły, podjęliśmy dzieło            

uzupełnienia Kroniki Szkolnej. 

Jeśli ktoś posiada zdjęcia z 

wydarzeń, wycieczek lub innych 

imprez szkolnych, poczynając od 

roku 2011, prosimy o zgłoszenie 

się do biura.                                                           

Z góry serdecznie dziękujemy!  

W biurze szkolnym można nabyć kalendarze na rok 2020, wydane 

z okazji 60-lecia naszej szkoły. W kalendarzach opublikowane są 

zdjęcia związane z niezapomnianymi chwilami z życia naszej 

szkolnej wspólnoty.Zapraszamy do zakupu! 

Jeżeli dzwonią Państwo na numer szkoły, prosimy o zostawianie       

wiadomości. Umożliwi to nam szybką i optymalną odpowiedź.          

Odpowiadamy na wszystkie pozostawione wiadomości.  
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