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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  

Zobaczmy co czeka nas w najbliższym czasie:  

- 7 marca: wyjazd do Derby na I etap konkursu “Bo lubię język polski” 

Wyjazd o godzinie 9:00. Powrót około godziny 16:00 

-14 marca: wyróżnienia dla uczniów miesiąca za luty 

- 19 marca: konkurs matematyczny Kangur – Lecture Hall NBHS 

- 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 

- 30 maja: obchody Dnia Dziecka, Mamy i Taty w szkole dla klas 0-7. 

-30/31 maja: wycieczka dla klas 8-10 do Lake George. Aplikacje zbierane są              
do końca marca.  

- 31 maja: Festiwal Małej Polski w New Britain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 20/2019 –2020 

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

Nastąpiła zmiana sal lekcyjnych dla poniższych klas:  

3A   sala 204             5B    sala 222             7B    sala 216 

3B   sala 205             5C    sala 240             7C    sala 214 

4A   sala 239             6E    sala 224 

Wprowadzenie  numeru szkolnego                           

860-604-7797 oraz adresu email                             

biuro.szkolajp@gmail.com do listy  kon-

taktów usprawni otrzymywanie 

bieżących wiadomości.  

“Wiosna, wiosna już tuż tuż, płaszcz słomiany spada z róż, 
pączki ma już każdy krzak, 

to jest wiosny pierwszy znak. ” 

 Jeżeli są Państwo zapisani na dyżur, a nie mogą przyjść w danym 

dniu, prosimy o telefon na numer biura 860-604-7797. Jest to 

niezmiernie ważne, gdyż bezpieczeństwo uczniów zależy od                  

odpowiedniej liczby obecnych dyżurnych w czasie zajęć.                                                  

Konsekwencją niezgłoszenia nieobecności jest opłata za dyżur            

w wysokości $100.  

18 kwietnia, na uroczystym Bankiecie z okazji 60-lecia naszej 

szkoły, uczniowie klas 9 i 10 zatańczą poloneza.  Liczba potrzebnych 

par jest ograniczona, dlatego wszystkich chętnych prosimy o jak 

najszybsze zgłoszenie się do pani Anny Hayes.       

 

   

 

 

 

  

 

 

Zapraszamy do publikacji 

dedykacji i życzeń w programie 

uroczystości 60-lecia szkoły.  

Dedykacje i życzenia prosimy 

przesyłać do 7 marca na email 

sekretarz.szkolajp@gmail.com  

Płatność w formie czeku można 

przekazać osobiście w biurze 

szkoły lub wysyłając na nasz 

adres pocztowy. 

Pełna strona - $100  

½ strony $50  

¼ strony $25  

Prosimy o zostawianie wiadomości kiedy dzwonią Państwo na numer 

szkoły.  Umożliwi to nam szybką i optymalną odpowiedź.                      

Odpowiadamy na wszystkie pozostawione wiadomości.  
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