Biuletyn Szkolny
Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain

3/2018 –2019

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. ” św. Jan Paweł II
“ Poszedł sobie dawno śliczny, złoty wrzesień.
Teraz nam październik dała pani jesień... “

A oto co czeka nas w najbliższym czasie...
Podręczniki bedą sprzedawane w sobotę, 6 października,
przed biurem szkolnym. W celu usprawnienia zakupów
preferowaną formą płatności są, jak zwykle, czeki.

Zapraszamy

wszystkich absolwentów
Szkoły Języka Polskiego
2018 do wzięcia udziału w
egzaminie LOTE (Language other
than English).

6 października: termin uregulowania pierwszej raty czesnego
13 października: spotkanie rodziców klas 7 -8 zainteresowanych
informacjami dotyczącymi wycieczki do Polski latem 2019 r.

13 października: Zabawa Jesienna w Joseph Bianca
Ballroom w New Britain. Muzykę z lat 80-tych zagra
nam do zabawy zespół MilanoNext!
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej
stronie www.szkolajp.com oraz na witrynie FB.

Egzamin ustny b ędzie m ia ł
miejsce w sobotę, 20 października, o
godzinie 12:30 w sali obok biura szkoły.
Na egzamin ustny potrzebne są:

Bilety można zamówić już dziś u Joanny 860-212-4801,

kopia świadectwa ukończenia 8 klasy

Doroty 203-715-5828 lub Beaty 860-518-5245.

Szkoły Języka Polskiego (w języku

Dochód z zabawy przeznaczony jest na działalność naszej
szkoły.
Prosimy dyżurnych o zgłaszanie się na dyżur
punktualnie 0 8:15, aby w razie potrzeby pomóc
rodzicom i dzieciom w odnalezieniu klas.

angielskim), opłata w wysokości $40
oraz formularz rejestracyjny (przesłany
do absolwentów przez email).
Przygotowanie do egzaminu pisemnego
odbędzie się 27 października oraz
3 i 10 listopada 2018
w godzinach 12:30-14:00.
Część pisemna o dbędzie się w
niedzielę 18 listopada 2018 o godzinie

Serdeczne podziękowania składamy na ręce rodziców i

12:00 w Copernicus Hall, CCSU, 1615

nauczycieli za wspaniałą współpracę w przygotowaniu

Stanley Street, New Britain, CT.

i przeprowadzeniu ogniska dla uczniów klas 3-6.
Kochani! Doceniamy i podziwiamy Wasze

Polish Language School, Inc.
P.O. BOX 2221
New Britain, CT 06050-2221

zaangażowanie i poświęcenie.

Tel. 860 604-7797
e-mail:
biuro.szkolajp@gmail.com

www.szkolajp.com

