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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:  

- 2 listopada: spotkanie Rady Rodziców z nauczycielami 

- 2 & 9 listopada: przygotowanie do egzaminu pisemnego LOTE 

- 9 listopada: rocznica odzyskania niepodległości 

- 29 listopada: Zabawa Andrzejkowa dla klas 8-10 

- 14 grudnia: Akademia Świąteczna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 7/2019 –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.” 

Prosimy pamiętać o zgłaszaniu w biurze szkolnym zmian numeru telefonu lub adresu email.   

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

przyjmujemy tylko w formie czeku lub “money order”.                                         

Dziękujemy za współpracę w tej kwestii.  

Uprzejmie informujemy, że czeki za zakup podręczników zostaną             

zrealizowane w najbliższym tygodniu.  

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

W dniu Akademii Świątecznej, 14 grudnia, będziemy prowadzić 

sprzedaż ciast i wyrobów świątecznych.  Szczegółowe informacje już 

wkrótce w biuletynie i na naszej stronie. 

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.  

Trudno uwierzyć, ale już pora 

rozpocząć nasz doroczny konkurs 

na kartkę świąteczną.  

Wyróżnione kartki będą wysłane 

do przyjaciół i sponsorów naszej 

szkoły. Dodatkowo, będzie je 

można zakupić w dniu            

Akademii Świątecznej. 

Szczegółowych informacji           

na temat zasad konkursu można 

zasięgnąć u nauczyciela dziecka.  

 Do obowiązków rodziców dyżurnych należy posprzątanie kafeterii       

po przerwach śniadaniowych.  Dziękujemy wszystkim za pomoc             

w utrzymywaniu porządku w naszej szkole. 

Przygotowanie do egzaminu pisemnego LOTE odbędzie się  2 listopada                     

i 9 listopada po lekcjach, od 12:35 do 14:00. Egzamin pisemny zaplanowany jest na             

7 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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