Biuletyn Szkolny
Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II w New Britain
“Nie

5/2017

ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”- Św. Jan Pawel II

Witamy Państwa w kolejnym numerze naszego biuletynu.
Prosimy zaznaczyć w kalendarzach niedzielę, 14 stycznia 2018, kiedy to odbędzie
się pierwszy Oplatek Rodzinny naszej szkoly. Już teraz zapraszamy do Crystal
Ballroom na świąteczne atrakcje dla dzieci i doroslych.

Sobota, 25 listopda,jest
dniem wolnym od zajęć
szkolnych.

Nadchodzące Wydarzenia Szkolne:
2 grudnia:

*Św. Mikolaj odwiedzi wszystkie dzieci w szkole
*Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną
*Rozstrzygnięcie konkursu na relację z wycieczki do Polski

16 grudnia:

Akademia Bożonarodzeniowa

Zajęcia Tenisa Stołowego

Z okazji Swięta

Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki” pod patronatem Szkoły Języka Polskiego im. Św.

Dziękczynienia pragniemy

Jana Pawła II prowadzi działalność nauki gry i doskonalenia umiejętności w tenisie

wyrazić wdzięczność rodzi-

stołowym dla uczniow klas 0-6. Zajęcia są prowadzone przez Pana Andrzeja Sokołowskiego

com, współpracownikom,

w Pulaski Club w New Britain Więcej informacji można uzyskać w biurze szkoły, w klasie
nr. 407, lub pod numerem tel. (860)-402-3177. Zapraszamy.

Zapisy do Udzialu w Żywej Szopce
Rozpoczynamy zapisy do naszej dorocznej Żywej Szopki organizowanej przy kościele

oraz wszystkim, którzy
wspierają działalność naszej
szkoły. Życzymy miłego

Sacred Heart w New Britain. Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe. Aby zapisać dziecko

wypoczynku w gronie

lub uzyskać więcej informacji, proszę dzwonić do Agnieszki (860)-212-0392.

najbliższych i do zobaczenia

Prosimy bezwględnie przestrzegać poleceń pracownika parkingu szkoly,
którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem na parkingu. Wobec
osob, które lekceważą polecenia będą wyciągane konsekwencje. Dziękujemy
za zrozumienie i współpracę w tej kwestii.

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
http://www.szkolajp.com
Zajecia szkolne odbywaja sie w
New Britain High School (Freshmen

Academy)
110 Mill St New Britain, CT 06053

Reksio Zaprasza Naszych Milusińskich na Wieczór Filmowy

http://mathkangaroo.com
Z przyjemnoscia informujemy ze rejestracja do konkursu
matematycznego KANGUR rozpoczela sie 26 pazdziernika.

Uczniow mozna rejestrowac do 15 grudnia na stronie
internetowej:
https://app.donorview.com/MembershipPortal/Account/Login?
prm=7yIa__T7RNcHO6jE_PUDfZzGIlEjnVjDQTU9nCYm9vaVI1vWM1tzpQ8qjdOf41VA9uos9CHcoxgTF3Ot6r8EOnHJBcaNyplVQ6rnZ3vrAPiIHCidF4mS3II1y
_fvBX-ZqJxIZnIwQ78XR-5cL5ggSSeIekNwp1o-uiVMTp3-81
Nasza szkola funkcjonuje joko centrum prywatne. Aby
zarejestrowac ucznia w naszej szkole trzeba podac kod dostepu
(Private Site Code): CTNEW_B0001893
Uczniowie ktorzy brali udzial w konkursie rok temu otrzymali
email z haslem do swojego konta. Nowi uczestnicy musza konto
zalozyc.
Konkurs odbedzie sie w czwartek 15 marca 2018 w NBHS o godzinie
6:00 wieczorem.
Spotkanie informacyjne ze szczegolowym opisem procesu
rejestracji odbedzie sie 18 listopada o godzinie 8:00 w klasie 453.
Zajecia matematyczne dla uczniow z klas 3-8 rozpoczna sie 20
stycznia 2018 roku i odbywac sie beda w soboty po zajeciach
szkolnych od 12:35 do 1:45
Informacji na temat konkursu udziela Agata Smiarowski (860) 306
2793 agatasmiarowski@yahoo.com

Zasady i Regulamin Konkursu na
Kartkę Świąteczną 2017
Rozstrzygnięcie nastąpi 2 grudnia
Kartka powinna być:
1. Jednostronna
2. Nie większa niż format A4
3. Podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, klasa ucznia)
4. Wykonana samodzielnie przez ucznia dowolną
techniką








Udzial w konkursie jest dobrowolny
W konkursie biorą udzial klasy 0-10, w trzech grupach wiekowych: 0-3, 4-6, 7-10
Konkurs rozstrzygnie jury w składzie: Ewa
Lewkowicz,
przewodnicząca jury, oraz
czlonkowie: Anna Szumski, Iza Górski, Elżbieta
Złotnik

Zwycięskie kartki będą wysłane na Święta Bożego
Narodzenia do przyjaciół i sponsorów Szkoły Języka
Polskiego im. Św. Jana Pawła II w New Britain.

Życzymy wspaniałych pomysłów i udanej zabawy!

