
Biuletyn Szkolny 

Sobota, 24 listopda, jest  

dniem wolnym od zajęć  

szkolnych.  

 

Z okazji Święta  

Dziękczynienia pragniemy    

wyrazić wdzięczność rodzicom, 

nauczycielom, oraz wszystkim, 

którzy wspierają działalność 

naszej szkoły. Życzymy miłego 

wypoczynku w gronie  

najbliższych i do  

zobaczenia za tydzień! 

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… 

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”.  Dodatkowe informacje na naszej 
stronie www.szkolajp.com 

1 grudnia: pizza dla listopadowych uczniów miesiąca. 

1 grudnia: rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną. 

8 grudnia: wizyta św. Mikołaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain 10/2018 –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!  

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 7 grudnia o godzinie 18:30 w sali  

numer 410 w NBHS. Zapraszamy do licznego udziału.  

Rozpoczynamy zapisy do naszej dorocznej Żywej Szopki organizowanej 

przy kościele Sacred Heart w New Britain. Zapraszamy wszystkie grupy 

wiekowe. Aby zapisać dziecko lub uzyskać więcej informacji, proszę 

dzwonić do Agnieszki (860)-212-0392.  

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.  

W celu otrzymywania wszystkich  

wiadomości szkolnych należy niez-

włocznie  zgłaszać  w biurze szkolnym 

zmiany  adresów email oraz numerów 

telefonów .  Dziękujemy.  

Amelia’s Toy Drive : 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 rozpako-

wane zabawki można złożyć w pudełku w biurze szkolnym przez najbliższe 
cztery soboty. Pomóżmy Amelii w tym  wspaniałym przedsięwzięciu! 

Prosimy o zwracanie uwagi na ubiór, w 
jakim uczniowe i uczennice przychodzą 
na zajęcia. Sugerujemy kierowanie się 
zasadami ubioru przestrzeganymi w 

amerykańskich szkołach dzieci.  

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com

