
Biuletyn Szkolny 

Nadchodząca 

sobota, 25 maja, 

jest dniem wolnym od 

zajęć.  

Życzymy miłego, 

 słonecznego 

wypoczynku!  

 

Do zobaczenia                          

na wycieczkach!                                                           

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:  

25 maja: sobota wolna od zajęć. 

30 maja: parada z okazji Memorial Day.  

31 maja: zebranie wyborcze Rady Rodziców 

1 czerwca: Dzień Dziecka. Wycieczka klas 0-7. 

1-2 czerwca: wycieczka klas 8-10 do Laconii w New Hampshire. Dodatkowe 
informacje na str.2 

2 czerwca: Festiwal “Małej Polski”.  

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

15 czerwca: egzamin certyfikatowy w Nowym Jorku.  

 

 

 

  

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 29/2018 –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 najpóźniej do 8 czerwca 2019. 

Zbędne podręczniki  są zbierane w biurze szkolnym do 8 czerwca. 

Sposród rodzin, które oddadzą podręczniki, wylosowane zostaną trzy 

certyfikaty zwalniające z dyżuru w następnym roku szkolnym.  

Zebranie Wyborcze Rady Rodziców na następny rok szkolny odbędzie 

się w piątek, 31 maja, o godzinie 19:00 w Lecture Hall NBHS. 

Zapraszamy wszystkich rodziców.  

Zachęcamy wszystkie rodziny do reprezentowania  naszej szkoły 

podczas parady z okazji święta Memorial Day, która odbędzie się 

w czwartek, 30 maja, o godzinie 18:00 w New Britain. Najliczniej 

obecna klasa będzie nagrodzona “pizza party” na koniec roku.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, 

którzy przyczynili się do powstania wzruszającej                                             

i niezapomnianej akademii upamiętniającej święto Mamy i Taty.  
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