
Biuletyn Szkolny 

Zgodnie z regulaminem, każda rodzi-

na jest zobowiązana do odpracowania 

dyżuru lub opłaty w wysokości $100.  

 Dyżurni są nadal pilnie potrzebni,  

Zachęcamy do zapisów już teraz, gdyż 

ilość otwarć pod koniec roku jest 

ograniczona.  

Nie będzie możliwości     

“dopisywania” się do pełnych list.                                                                

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:  

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

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

13 & 20 kwietnia: soboty wolne od zajęć.  

27 kwietnia: pizza dla uczniów miesiąca za kwiecień. 

28 kwietnia: turniej tenisa stołowego. 

4 maja: matura klasy 10. 

18 maja: akademia z okazji Dnia Mamy i Taty.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 24/2018 –2019 

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

 Trwają przygotowania do  akademii z okazji dnia Mamy i Taty.                                         

Dzieci z klas 0-3 będą ćwiczyć w czasie zajęć szkolnych.                                                            

Uczniowie klas 4 -10 bedą mieli zajęcia po lekcjach z tancerką Agnieszką Lisiecką,             

od 12:30 do 13:45 w sali 450.                                                                                                                              

Próby grupy wokalnej odbywają się po lekcjach od 12:30 do 13:45 w klasie 410. 

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 optymalną odpowiedź.  

“Kwiecień-plecień, bo przeplata                                                                                 
trochę zimy, trochę lata!” 

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i opiekunom za współpracę i 

zrozumienie podczas wdrażania usprawnionego sposobu parkowania. Zgodnie 

z zaleceniami Policji oraz Dyrekcji NBHS, będziemy kontynuować ten sposób 

przywożenia dzieci do szkoły. Po zajęciach odbieramy dzieci bez zmian.  

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

Konkurs “Mam Talent” będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych. 
Dzieci z klas 0-2 wystąpią o godzinie 9:00.                                    

Uczniowie klas 3-5 pochwalą się swoimi talentami o godzinie 10:00, natomiast 
młodzież z klas 6-10 przedstawi swoje umiejętności o godzinie 11:00. 

W sobotę, 16 marca, uczniowe klas 0-7        

otrzymali aplikacje na wycieczkę            

na zakończenie roku. Klasy 0-6 pojadą do 

High Meadows w North Granby, a klasy 7 

do  Brownstone w Portland.                        

** Jeżeli  nie będzie wystarczającej 

liczby chętnych na wycieczkę do   

Brownstone,  klasy 7 pojadą również do 

High Meadows**                                             

Prosimy o jak najszybsze składanie        

aplikacji wraz z opłatą u nauczyciela lub 

w biurze szkolnym. 

Ostateczny termin składania zamówień na togi i birety na uroczyste    

zakończenie roku klas 8 upływa w sobotę, 6 kwietnia. Dodatkowe         

formularze do zamówień są dostępne w biurze szkolnym.  

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim uczniom, którzy przez ostat-

nie dwa tygodnie prowadzili Drogę Krzyżową w kościele Sacred Heart w New 

Britain. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom za przygotowanie 

przepięknych rozważań oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas      

uroczystości.  

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com


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.         Wyprzedaż Książek. Mamy książki 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 


