
Biuletyn Szkolny 

Zgodnie z regulaminem, 

każda rodzina jest 

zobowiązana do odpra-

cowania dyżuru lub opłaty 

w wysokości $100.  

 Dyżurni są nadal potrzebni   

 18 maja.  

Można zapisać się przed  

rozpoczęciem zajęć w biurze 
szkolnym. 

Nie ma 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:  

18 maja: akademia z okazji Dnia Mamy i Taty. Klasy 0-6, godzina 11:00.  

18 maja: spotkanie  z dr. Jackiem Pulikowskim. Klasy 7-9, godzina 9:00. 

25 maja: sobota wolna od zajęć. 

30 maja: parada Memorial Day w New Britain.  

1 czerwca: Dzień Dziecka. Wycieczki szkolne.  

2 czerwca: Festiwal “Małej Polski”.  

8 czerwca: zakończenie roku szkolnego. Termin składania rejestracji na rok 
szkolny 2019-2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 28/2018 –2019 

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

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.  

“Najweselsze, najzieleńsze maj ma obyczaje.                                                               
W cztery strony - świat zielony umajony majem!” 

Zostały już rozprowadzone rejestracje na następny rok 

szkolny. Prosimy o zwrot wypełnionych formularzy 

wraz z opłatą rejestracyjną do 8 czerwca.                        

(Formularz jest dostępny do pobrania na naszej stronie 

www.szkolajp.com pod zakładką “Ważne”.) 

Opłata za nieodpracowane dyżury musi być 

złożona w biurze szkolnym w nadchodzącą   

sobotę, 18 maja.  

Jak już informowaliśmy, w nadchodzącym roku szkolnym wprowa-

dzamy możliwość wypożyczania podręczników w klasach 4-10. 

Uczniowie klas 4-9 otrzymali  formę dotyczącą wypożyczania po-

dręczników. Prosimy o zwrócenie tejże formy wraz                                   

z rejestracją na następny rok szkolny do 8 czerwca.  

Uczniowie klas 4-10 otrzymali również formę-pozwolenie na 

oddanie podręczników w celu użycia ich do wypożyczania w 

przyszłych latach.  Prosimy wypełnić pozwolenie i, wraz z podręczni-

kami, oddać w biurze szkoły do końca roku szkolnego.  

Zebranie Wyborcze Rady Rodziców na następny rok szkolny odbędzie się w 

piątek, 31 maja, w Lecture Hall NBHS. Zapraszamy wszystkich rodziców.  
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