
Biuletyn Szkolny 

Drodzy Rodzice, 

Zbliżamy się do końca roku szkolnego i w związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu         

informacje podsumowujące ten wyjątkowy rok szkolny. Przede wszystkim dziękujemy rodzicom 

za wsparcie w kontynuacji edukacji swoich dzieci w tym roku szkolnym. 

Przypominamy, że 16 maja to ostateczny termin wysyłania odrobionych zadań do nauczycieli. 

Wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie zadanego materiału prosimy kierować do nauczyciela 

dziecka. 

Sobota, 30 maja będzie wolna od zadań. Zyczymy wszystkim dzieciom wspaniałego Dnia 

Dziecka!!!!  

Podręczniki, które zostały wypożyczone ze szkoły należy przygotować do zwrotu tj. wymazać 

wszystkie notatki. Jeżeli posiadają Państwo własne podręczniki, które chcielibyście oddać jako 

dotację dla szkoły w celu wypożyczenia, będziemy bardzo wdzięczni. 

Uroczyste rozdanie dyplomów dla Klas 8 oraz 10 odbędzie się we wrześniu. O szczegółach      

poinformujemy w późniejszym terminie. 

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020 odbędzie się 6 czerwca, symbolicznie na parkingu NBHS. 

O szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie. W tym dniu będzie możliwość   

oddania wypożyczonych podręczników, odebrania świadectwa, legitymacji, formy i opłaty za 

wycieczkę, oraz zarejestrowania uczniów na kolejny rok szkolny. 

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zwrotów czesnego, informujemy, że na tym etapie roku 

szkolnego, szkoła poniosła większość kosztów związanych z jej funkcjonowaniem i niestety, aby 

zapewnić ciągłość istnienia, zwroty czesnego nie są możliwe. Nie będzie natomiast podwyżki 

czesnego, które zostaje utrzymane trzeci rok na tym samym poziomie oraz nie będzie wyższej 

opłaty za późniejszą rejestrację. Osoby, którym nie udało się odpracować dyżuru w tym roku 

szkolnym są zwolnione z opłaty. Te osoby proszone są o zapisywanie się na dyżur w następnym 

roku w pierwszej kolejności. Szczegółowe rozliczenie finansowe roku szkolnego będzie przed-

stawione na zebraniu sprawozdawczym w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, na które zapraszamy 

wszystkich rodziców. 

W związku z obowiązującymi przepisami odnośnie publicznych zgromadzeń, nie będzie        możli-

wości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora szkoły oraz wyborów do Prezydium szkoły, Rada 

Rodziców oraz Rada Pedagogiczna wspólnie podjęły decyzję o wyjątkowym przedłużeniu kadencji 

Pani Dyrektor oraz Prezydium na kolejny rok szkolny. 

Obchody Jubileuszu szkoły zostały przeniesione na 27 września 2020. 

Serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy zdrowia i spokoju.  

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

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


