
Biuletyn Szkolny 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów jest nadrzędnym celem 

naszej szkoły. Uczniowie NIE 

MOGĄ samowolnie opuszczać 

terenu szkoły podczas zajęć lub 

przerw. W przypadku złamania 

tej reguły, w trosce o bezpie- 

czeństwo ucznia/uczennicy, 

będziemy zmuszeni zwrócić się o  

pomoc do New Britain Police. 

Prosimy rodziców o rozmowę  z 

dziećmi i uczulenie ich na pow-

agę sytuacji. Dziękujemy za 

współpracę. 

 

 

 

 

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, która jest 
przeznaczona dla klas 0-3, rozpocznie się o godz. 9:15 w audytorium NBHS. 

27 paźdzernika: spotkanie dzieci i młodzieży z autorkami książek—Agnieszką Frączek  
(klasy 4-5) i Basią Kossowską (klasy 9-10). 

27 października: prezentacja pana Marka Czarneckiego z Polish Cultural Club of 
Greater Hartford dla klas 6-8 na temat konkursu na Szopkę Krakowską. Zapraszamy 
na godzinę 10:00 do Lecture Hall NBHS. 

3 listopada: pizza dla październikowych uczniów miesiąca. 

10 listopada: uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Akademia dla klas 0-4 rozpocznie się o godz. 9:00 w audytorium NBHS. Klasy 
5-10 zaproszone są na godzinę 10:30.  

17 listopada: termin składania aplikacji na legitymacje uczniowskie. Aplikacje  
dostępne są w biurze szkolnym oraz na naszej stronie www.szkolajp.com. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 6/2018 –2019 

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

Rozpoczynamy nasz doroczny Konkurs na kartkę świąteczną. 

Nagrodzone prace zostaną wysłane z życzeniami świątecznymi do 

sponsorów i przyjaciół naszej szkoły. Regulamin konkursu jest dostępny 

u nauczycieli oraz na naszej stronie www.szkolajp.com.  Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi 1 grudnia 2018. 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. 

Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie w biurze szkolnym oraz u 

nauczyciela dziecka wszelkiego rodzaju alergii, a także o 

wykluczenie kanapek z masłem orzechowym z drugich śniadań  

spożywanych w szkole.  

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

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

Następne spotkanie  Rady Rodzi-

ców odbędzie się 26 października 

o godzinie 19:00 w Sokolni. 

Zapraszamy! 

Trwają zapisy do konkursu ma-

tematycznego Kangur. 

Więcej informacji na naszej stronie 

www.szkolajp.com  i FB. 

Przygotowanie do egzaminu 

pisemnego  LOTE 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. 
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