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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, jesiennych tygodniach:  

- 19 października: pasowanie na ucznia klas pierwszych 

- 19 października:  egzamin ustny LOTE  

- 26 października: przygotowanie do egzaminu pisemnego LOTE 

- 26 października: spotkanie Rady Rodziców 

- 9 listopada: rocznica odzyskania niepodległości 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 5/2019 –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.  

“Po czerni jeżyny, po liściu kaliny – jesień, jesień już. 
Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi – jesień, jesień już.” 

Przypominamy, że wszelkie opłaty szkolne, włącznie z zakupem podręczników, 

przyjmujemy tylko w formie czeku lub “money order”.                                         

Dziękujemy za współpracę w tej kwestii.  

Termin wpłaty pierwszej raty za czesne upłynął 5 października.             

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie uregulowali należności, prosimy o 

kontakt z biurem szkolnym w najbliższą sobotę.  

 Rodzice i uczniowie zainteresowani wypożyczeniem podręczników      
w bieżącym roku szkolnym proszeni są o zgłoszenie się do biura.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą mieć wpływ na 

działalność naszej szkoły, na kolejne  zebranie Rady Rodziców, które 

odbędzie się w biurze szkolnym w  sobotę,  26 października, o godzinie 9:00.  

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.  

Uroczyste pasowanie na ucznia 

klas pierwszych odbedzie się                  

19 października                            

o godzinie 9:15 w audytorium 

NBHS. Tuz po pasowaniu, okolo 

godziny 11:15,  rozpoczniemy        

Apel Szkolny. 

Serdecznie zapraszamy rodziców, 

rodziny i znajomych na to ważne 

wydarzenie w życiu naszej szkoły.  

.  

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dorocznej 

Zabawie Jesiennej i tym samym wsparli działalność naszej szkoły.    

Jesteśmy wdzięczni za Wasze zaangażowanie                                                     

w życie naszej szkolnej wspólnoty.  

Egzamin  ustny  LOTE  dla absolwentów naszej szkoły odbędzie się                          

19 października po lekcjach o godzinie 12:35 w sali obok biura szkolnego.         

Egzamin pisemny zaplanowany jest na 17 listopada w CCSU.  

Rozpoczynamy zbieranie aplikacji na przedłużenie, bądź na wyrobienie 
nowych, legitymacji szkolnych. Aplikacje, dostępne w biurze szkolnym, 

można składać do końca listopada.                                                                   
Jednocześnie prosimy o odbiór legitymacji z ubiegłego roku szkolnego.  
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