
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 bezpieczeństwo ucz-

nia/uczennicy, będziemy zmuszeni 

zwrócić się o pomoc do New Britain 

Police. Prosimy rodziców o rozmowę  z 

dziećmi i uczulenie ich na powagę sy-

tuacji. 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… 

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

18 listopada (niedziela): część pisemna egzaminu LOTE. Godzina 12:30, 
CCSU, Copernicus Hall, 1615 Stanley Street, New Britain, CT.  Więcej infromacji na 
naszej stronie lub pod numerem 860-518-7052 (pani Ewa Lewkowicz).  

23 listopada (piatek): Andrzejkowa dyskoteka dla klas 8-10 w Haller Post w 
godzinach od 18:00 do 21:00.  

24 listopada: dzień wolny od zajęć szkolnych. 

1 grudnia: wyjazd dla klas 7 do Knight of Columbus Museum w New Haven na wysta-
wę “Boże Narodzenie w Polsce: historia i tradycja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 9/2018 –2019 

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

Trwa 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. 

Dziękujemy za zrozumienie! 

Prosimy o zwracanie uwagi na 
ubiór w jakim uczniowe i uczennice 
przychodzą na zajęcia. Sugeruje-
my kierowanie się zasadami ubioru 
przestrzeganymi w amerykańskich 

szkołach Państwa dzieci.                     
Dziękujemy za kooperację w tej 

dziedzinie.  

Z głębi serc dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzi-
com, i uczniom, którzy przyczynili się do realizacji tak 
wyjątkowej akademii uświetniającej obchody 100-lecia 

odzyskania niepodlegości. To dzięki Wam ten szczególny 
dzień na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

Wprowadzenie  numeru szkolnego 860-

604-7797 oraz adresu email  biu-

ro.szkolajp@gmail.com do listy kon-

taktów usprawni otrzymywanie 

bieżących wiadomości. Jeżeli dzwonią 

Państwo na numer szkoły, prosimy o 

zostawianie wiadomości. Umożliwi to 

nam szybką i optymalną odpowiedź.  

Termin opłaty pierwszej raty czesnego minął 

6 października. Prosimy o jak najszybsze 

uregulowanie należności w biurze szkolnym. 

Wszelkie pytania można kierować pod numer 

860-604-7797. 

Kolejne zebranie dotyczące wycieczki do 

Polski latem 2019 roku odbędzie się 17 

listopada tuż po rozpoczęciu zajęć. 

Zbieramy się przy biurze szkolnym. 

Zapraszamy.  

Amelia’s Toy Drive : 17 listopada, oraz 1, 8, i 15 grudnia 

Amelia, uczennica trzeciej klasy naszej szkoły, organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci, które 

muszą spędzić sezon świąteczny w szpitalu.   Nowe, nie rozpakowane zabawki można złożyć w 

pudełku w biurze szkolnym przez najbliższe cztery soboty. Pomóżmy Amelii w tym         

wspaniałym przedsięwzięciu! 

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com

