
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, wiosennych tygodniach:  

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.  

18 maja: spotkanie młodzieży z dr. Jackiem Pulikowskim. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 25/2018 –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!” 

 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. 

Przypominamy, że najbliższe dwie soboty, 13 i 20 kwietnia, są 

dniami wolnymi od zajęć. Rodzicom, uczniom, oraz 

nauczycielom życzymy miłego wiosennego  wypoczynku.                                                                           

Do zobaczenia w szkole 27 kwietnia! 

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa ulicami wokół kościoła Sacred Heart w 

New Britain rozpocznie się o godzinie 21:00.  Śpiew poprawadzą rodzice i 

nauczyciele naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału.   

Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom oraz 

przyjaciołom naszej szkoły składamy życzenia 

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Życzymy Wam, Kochani, radosnego, wiosennego 

nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i przyjaciół oraz tradycyjnie, mokrego śmingusa. 

Wesołego Alleluja! 
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