
Biuletyn Szkolny 

 

 

 

 

 

.  

 

 

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:  

- 16, 23 listopada & 7 grudnia: zajęcia plastyczne dla klas 5-8  

- 16 listopada: rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną  

- 17 listopada: egzamin pisemny LOTE w CCSU 

- 29 listopada: Zabawa Andrzejkowa dla klas 8-10 

- 30 listopada: sobota wolna od zajęć 

- 6 grudnia: degustacja wina w Belvedere Café and  Restaurant 

- 7 grudnia: wizyta Świętego Mikołaja 

- 7 grudnia: termin przynoszenia ozdób choinkowych i zapisów                              
do upieczenia ciast na Kiermasz Świąteczny                            

- 14 grudnia: Akademia Świąteczna “Królowa Śniegu” 

 - 14 grudnia: Kiermasz Świąteczny przed akademią 

- 15 grudnia: ostateczny termin rejestracji do konkursu “Kangur” 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 9/2019 –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.  

“Przyszedł sobie do ogrodu stary, siwy pan Listopad.                                                  
Grube palto wziął od chłodu i kalosze ma na stopach.” 

Zmiany numeru telefonu lub adresu email należy niezwłocznie zgłaszać w biurze szkolnym.  

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

my tylko w formie czeku lub “money order”.  Dziękujemy za współpracę w tej kwestii.  

Prosimy nie zwlekać  z  zapisami na dyżury. Listy na niektóre miesiące są 

już wypełnione a nie możliwości dopisywania się do list. Dziękujemy 

wszystkim którzy już wywiązali się z obowiązku dyżuru.  

W dniu Akademii Świątecznej, 14 grudnia, około godziny 9:30, odbędzie się 

Kiermasz Świąteczny, podczas którego będzie można zakupić domowe 

wypieki oraz stroiki, kartki świąteczne i ozdoby choinkowe wykonane przez 

uczniów. Cały dochód z kiermaszu zasili budżet przeznaczony na akademie i 

występy artystyczne uczniów.  Już teraz zapraszamy do udziału! 

 Do obowiązków rodziców 

dyżurnych należy posprzątanie 

kafeterii  po przerwach śniada-

niowych.  Dziękujemy wszystkim 

za pomoc  w utrzymywaniu 

porządku w naszej szkole. 

 

  Gorąco zapraszamy                    

na degustację  wina, która 

zaplanowana jest na 6 grudnia                                                

w godzinach od 18.00 do 21.00                                                

w Belvedere Cafe                         

and Restaurant w New Britain. 

 Bilety w cenie $30 można nabyć 

pod numerem 860.604.7797 lub 

w biurze szkolnym.  

 

Ilość biletów jest ograniczona. 

 W najbliższą sobotę, 16 listopada, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na kartkę 

świąteczną. Wyróżnione kartki będą wysłane do przyjaciół i sponsorów naszej 

szkoły. Regulamin konkursu znajduje się na stronie numer 2.  

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

można składać do końca listopada.                                                          
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Konkurs na kartkę świąteczną 
 

 

Szczegóły: 

1. Wielkość: format A4 złożony na połowę. 

2. Dowolna technika wykonania (kartka będzie zeskanowana). 

3. 3 grupy wiekowe: 

a. klasy 0-3 w temacie CHOINKA 

b. klasy 4-6 w temacie MIKOŁAJ 

c. klasy 7-10 w temacie SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 

4. Kartka powinna być wykonana przez ucznia. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 listopada. 

Jury: Ewa Lewkowicz, Beata Trefon, Beata Adamus, Ola 
Opoka, Renata Staron. 

 

Życzymy wspaniałych pomysłów i świetnej zabawy… 

 

POWODZENIA  


