
Biuletyn Szkolny 

 Zapraszamy 

wszystkich  absolwentów  

Szkoły Języka Polskiego 

2018 do wzięcia udziału w 

egzaminie  LOTE (Language Other 

Than English).  

Egzamin ustny będzie miał 

miejsce w sobotę, 20 października, o 

godzinie 12:30 w sali obok biura szkoły. 

Na egzamin ustny potrzebne są:  

kopia  świadectwa ukończenia 8 klasy 

Szkoły Języka Polskiego (w języku  

angielskim), opłata w wysokości $40 

oraz formularz rejestracyjny (przesłany 

do absolwentów przez email). 

Przygotowanie do egzaminu pisemnego 

odbędzie się 27 października oraz 

3 i 10 listopada 2018 

w godzinach 12:30-14:00.  

Część pisemna odbędzie się w 

niedzielę 18 listopada 2018 o godzinie 

12:00  w Copernicus Hall, CCSU, 1615 

Stanley Street, New Britain, CT. 

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  

 

A oto co czeka nas w najbliższych tygodniach... 
27 października: pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9:15 w audytorium NBHS 

27 paźdzernika: spotkanie dzieci i młodzieży z autorkami książek—Agnieszką 
Frączek i Basią Kosmowską 

10 listopada: uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Akademia rozpocznie się o godz. 11:00 w audytorium 
NBHS. 

Przypominamy, że 6 października minął termin opłaty pierwszej raty czesnego.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 5/2018 –2019 

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

Trudno uwierzyć, kiedy za oknem pogoda iście lipcowa, ale czas 

rozpocząć doroczny Konkurs na Kartkę Swiąteczną. Nagrodzone 

prace zostaną wysłane z życzeniami świątecznymi do sponsorów i 

przyjaciół naszej szkoły. Regulamin konkursu będzie dostępny u 

nauczycieli oraz na naszej stronie www.szkolajp.com.  Konkurs 

potrwa do końca listopada. Wszystkim uczestnikom życzymy 

wspaniałych pomysłów i artystycznego natchnienia!  

Prosimy dyżurnych o  zgłaszanie się na dyżur punktualnie 0 8:15. Jest to niezbędne 

do utrzymania bezpieczeństwa i  porządku w trakcie rozpoczynania zajęć. 

Dziękujemy za współpracę! 

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy jesiennej 

za wsparcie naszej szkoły.  Chylimy czoła przed rodzicami, 

którzy brali udział w przygotowaniach i sprzątaniu po zabawie.  

Nasza szkoła funkcjonuje dzięki Waszej ofiarności i 

zaangażowaniu. Jesteśmy Wam głęboko wdzięczni! 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w sekcji tenisa stołowego Klubu 
Sportowego “Orliki”. Więcej informacji można uzyskać  u Pana 

Andrzeja Sokołowskiego pod numerem  (860)402-3177 lub w 
biurze szkolnym. Zapraszamy! 

Następne spotkanie  Rady Rodziców 

odbędzie się 26 października o godzinie 

19:00 w Sokolni. Zapraszamy! 

Trwają zapisy do konkursu matematycznego 

Kangur. Więcej informacji na naszej stronie 

www.szkolajp.com  i FB. 

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com

