
Biuletyn Szkolny 

Główną troską naszej szkoły jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ucz-

niów podczas zajęć i przerw.      

Zadanie to jest niezmiernie utrud-

nione bez obecności minimum 12 

rodzicoów dyżurnych.  

Niestety lista dyżurnych zapisa-

nych na najbliższe tygodnie jest 

praktycznie pusta.   

Jak wiadomo, każda rodzina jest 

zobowiązana do odpracowania 

dyżuru lub opłaty w wysokości 

$100.  

Zachęcamy Państwa do zapisów 

na dyżury teraz, gdyż ilość otwarć 

pod koniec roku jest ograniczona. 

Nie będzie możliwości 

“dopisywania” się do pełnych list.                                                                
Zapisy prowadzone są w biurze 

szkolnym. 

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 tygodniach:  

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

21 marca:      konkurs matematyczny “Kangur” w Lecture Hall NBHS. 

6 kwietnia:   polowanie na jajka dla klas 0-2. 

6 kwietnia:    konkurs “Mam Talent” w Audytorium NBHS. 

28 kwietnia: turniej tenisa stołowego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 18/2018 –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 współpracę.  

Wprowadzenie  numeru szkolnego              

860-604-7797 oraz adresu email                   

biuro.szkolajp@gmail.com do listy  kon-

taktów usprawni otrzymywanie bieżących 

wiadomości. Jeżeli dzwonią Państwo na nu-

mer szkoły, prosimy o zostawianie wiado-

mości. 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!” 

 Gorąco dziękujemy panu Wojciechowi Wójcikowi, napastnikowi drużyny 

piłkarskiej Hartford Athletics, za wizytę w naszej szkole oraz za niezwykle           

interesującą prezentację dla naszych szkolnych miłośników sportu.  

Prosimy pamiętać o zgłaszaniu w biurze szkolnym zmian numeru telefonu lub adresu 

email.   

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! 

Szanowni Rodzice, w celu zapewnienia przejrzystości finansów szkoły, będziemy 

publikować rozliczenia finansowe wszystkich imprez oraz wyjazdów szkolnych. 

Wg szkolnego statutu, rozliczenie każdej takiej imprezy lub wyjazdu jest 

szczegółowo sprawdzane przez komisję rewizyjną.  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z prezydium lub komisją rewizyjną w razie 

dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących finansów szkoły. 

Jeszcze raz, serdecznie podziękowania dla wszystkich rodziców - wolontariuszy, 

którzy przyczynili się do zorganizowania tak przyjemnej imprezy rodzinnej. 

Zapraszamy do zapoznania się z rozliczeniem finansowym Opłatka na str.2 

Składamy wyrazy wdzięczności nauczycielom, rodzicom, a przede 

wszystkim uczniom, którzy w niedziele, 10 lutego, uświetnili swoim 

występem w Bridgeport, CT obchody 79-ej rocznicy zsyłki Polaków na 

Syberię. Szczerze doceniamy Waszą pracę i zaangażowanie.  

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com


Rozliczenie opłatka rodzinnego  

z 27 stycznia 2019: 

 

Dochód z biletów $8,740 

Dochód z loterii    $2,000 

Całkowity            $10,740 

Koszt wynajmu sali  $1,000 

Obiad/bufet              $7,530 

DJ dorośli/dzieci         $350 

Clown                         $300 

Fanty na loterię          $402 

Kolacja/przystawki     $556 

Suma kosztów       $10,138 

 

Wynik finansowy (dochód) $602 


