
Biuletyn Szkolny 

U progu nowego roku szkolnego 

życzymy wszystkim uczniom,      

by zdobywanie wiedzy było 

fascynującą przygodą. Niech 

szkoła będzie dla was miejscem 

wielu radości i przyjaźni! 

Nauczycielom składamy               

serdeczne życzenia wytrwałości     

i satysfakcji z wykonywania 

najważniejszej na świecie pracy. 

Rodzicom życzymy jak najwięcej 

miłych przeżyć związanych              

z osiągnięciami Waszych pociech.  

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:  

- 21 września: pierwsze spotkanie Rady Rodziców: NBHS, godzina 9:30 

- 28 września: ognisko na Polance dla klas 3-6  

- 28 września: sprzedaż podręczników 

- 5 października: termin płatności pierwszej raty czesnego 

- 12 października: Zabawa Jesienna na Greckej Sali  

- 19 października: pasowanie na ucznia klas pierwszych 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 1/2019 –2020 

„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.  

“Chcę Wam życzyć na początek, by nauka szła jak z płatka,                                
żeby było tyle piątek ile pszczół na polnych kwiatkach!” 

Można już zakupić bilety na naszą doroczną Zabawę Jesienną, 

która odbędzie się 12 października. W biurze są także dostępne 

bilety na koncert Natalii Kukulskiej. Zapraszamy! 

Zachęcamy Rodziców klas 3-6 do wpisania się na listy w 

klasach swojego dziecka do pomocy przy ognisku,           

które odbędzie się na Polance 28 września  w czasie zajęć.  

W najbliższą sobotę będą rozprowadzane podręczniki do wypożyczenia dla 
uczniów klas 4-10, których Rodzice, poprzez wypełnienie formy z aplikacją 
na bieżący rok szkolny, wyrazili chęć udziału w programie  wypożyczania. 

Sprzedaż nowych podręczników będzie wznowiona 28 września.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą mieć wpływ 

na działalność naszej szkoły, na pierwsze w tym roku zebranie Rady 

Rodziców, które odbędzie się w biurze szkolnym w najbliższą sobotę, 

21 września, o godzinie 9:30.  

 W szkole obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ JEDZENIA I PICIA      

W SALACH LEKCYJNYCH. Posiłki mogą być spożywane        

WYŁĄCZNIE W KAFETERII W CZASIE PRZERWY.  

Z przyczyn technicznych, przez 

pierwsze kilka tygodni roku 

szkolnego nie będzie                  

powiadomień o umieszczanych 

zadaniach domowych. Prosimy o 

samodzielne sprawdzanie naszej 

strony www.szkolajp.com.  

Przepisy bezpieczeństwa wymagają, abyśmy przeprowadzili próbną 

ewakuację budynku. Prosimy wszystkich Rodziców przebywających w tym 

czasie na terenie szkoły o dostosowanie się do zaleceń administracji oraz 

nauczycieli i opuszczenie budynku razem ze wszystkimi.   
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