
Biuletyn Szkolny 

Przypominamy, że 

najbliższa sobota,           

9 lutego, jest dniem   

wolnym od zajęć.  

Wszystkim uczniom,      

rodzicom i nauczycie-

lom życzymy miłego,            

zasłużonego  sobotniego                                

leniuchowania :-) 

Spotykamy się w szkole 

za tydzień, 16 lutego. 

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:  

9 lutego: sobota wolna od zajęć.  

16-17 lutego: rekolekcje Wielkopostne w Amerykańskiej Częstochowie dla 
klas 9 –10. 

2 marca: konkurs “Bo lubię język polski” w Derby, CT.  

6 kwietnia: polowanie na jajka dla klas 0-3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 17/2018 –2019 

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

Ponownie zwracamy się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie 

poleceń pracownika parkingu. Teren parkingu odgrodzony tzw. 

"pachołkami" jest przeznaczony wyłącznie dla nauczycieli, którzy 

przywożą materiały i pomoce naukowe, oraz dla rodziców z 

niemowlętami. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.  

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 opty-

malną 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!” 

 W najbliższych tygodniach mamy jeszcze  wiele wolnych miejsc dla 

dyżurnych. Zachęcamy Państwa do zapisów, gdyż ilość otwarć pod 

koniec roku jest ograniczona.                                                                    

Zapisy prowadzone są w biurze szkolnym. 

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,                       

natomiast poziom 7-10 w klasie numer 405.                                                                                                                

Rozpoczęły się przygotowania do I etapu konkursu “Bo lubię język polski”. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 2 marca w Derby, CT w kilku 

kategoriach i grupach wiekowych. Więcej informacji można zasięgnąć u 
nauczyciela dziecka. Wszystkim uczestnikom życzymy wspaniałych 

pomysłów! 

Zapraszamy do zapoznania się na naszej stronie 

www.szkolajp.com oraz na witrynie FB z listą uczniów miesiąca 

za styczeń . Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy 

dalszych sukcesów! 
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