
Biuletyn Szkolny 

 

Jak wiadomo, każda rodzina jest 

zobowiązana do odpracowania 

dyżuru lub opłaty w wysokości 

$100.  

Serdecznie dziękujemy tym z 

Państwa, którzy odpowiedzieli na 

nasz apel o zapisy na dyżury. 

 Dyżurni są nadal pilnie potrzebni, 

zwłaszcza w marcu i kwietniu.  

Zachęcamy do zapisów już 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 19/2018 –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.  

“Szczerzy luty zęby sopli, wszystko mrozem ściska. 
 Niech tam sobie! Wkrótce przyjdzie "kryska na Matyska"“. 

Ponownie otrzymaliśmy skargi od dyrekcji NBHS na poważne   

zniszczenia w klasach. Nasza szkoła jest  finansowo odpowiedzialna  za 

wszelkie szkody powstałe z winy naszych uczniów. Prosimy o    

przeprowadzenie rozmów z dziećmi i z młodzieżą i uczulenie ich na 

konieczność szanowania mienia NBHS oraz przestrzegania  porządku 

podczas pobytu w szkole.  Dziękujemy. 

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

Trwają 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, serdeczne 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 

Tylko w sobotę 2 marca w biurze szkolnym będą zbierane zamówienia na  

bluzy z kapturami (hoodies) z wizerunkiem orła i z logo naszej szkoły. Bluzy 

są dostępne w rozmiarach dla dzieci oraz dla dorosłych.  Zapraszamy.          

(Klasy 8 i 10 dostaną bluzy jako prezent na zakończenie roku.)  

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 



The Friends of New Britain 

Public Library 
Spring Book Sale 

April 4, 5 & 6, 2019 
Community Room, Main Library      

 
We accept Visa, MasterCard, American Express, Discover credit cards 

( No debit-cards please) 

Thursday preview 12-noon  - 3PM, admission $5* 

Thursday 4PM  - 7PM,free admission 

Friday 10AM  - 4PM, free admission 

Saturday 9AM - 2PM, free admission 

*free to members of the Friends of New Britain Public Library 

Nonfiction: Military/History/

Biography; Entertainment/Photography; 

Religion/Philosophy; Health & Self Help;   

Cooking/ Garden/ How-to;  Crafts—esp.  

quilting;  Music/Vintage & Choral Sheet 

Music; Maritime (including Fiction);  

Reference;  Art & Prints; Travel & Local  

Interest; Planes, Trains & Automobiles; Sci-

ence, Nature & Environment;  

Women’s Studies;  Language Instruction; 

Native Americans;  Foreign Language-esp. 

Polish. 

Fiction: Science Fiction, Fantasy; 

Mystery, Suspense, Romance,  Classics, Lit-

erature incl Poetry, Graphic Novels, Comic 

Books.  

Media: CDs, Vinyl records, 78s, 

DVDs,, audio books on CD. 

 

Special Books—fabulous selec-

tion  

including art books, individual  

illustrations ready to mount & 

frame, children’s books (some in 

foreign  

languages) & many other  catego-

ries. 

New! Expanded  Children’s Section 

Including board books, easy-read,  

chapter-books for all ages, home– schooling, 

parenting , education,   

Venta De Libros. Tenemos libros en Español.         Wyprzedaz Ksiazek. Mamy ksiazki po Polsku. 

 

All proceeds directly benefit the New Britain Public Library. 

  New Britain Public Library  20 High Street, New  Britain, CT 06051  860 -224-3155  www.nbpl.info 

  Jefferson Branch  140 Horseplain Road, New  Britain, CT 06053  860 -225-4700 


