
ROK SZKOLNY 2021-2022
Witamy w Szkole Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II

www.szkolajp.com



Rozpoczęcie roku szkolnego 
11 września 2021

 9:00 Msza św. w kościele Holy Cross (31 Biruta St, New Britain).
 9:30 - 12:00 Polanka Sokołów (721 Farmington Ave, New Britain).
 10:00 - 11:00 Spotkania klasowe nauczycieli z uczniami i rodzicami

oraz odbiór podręczników.
 11:00 - 12:00 Zajęcia zapoznawcze w klasach.
 11:00 Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok szkolny 2020-21.
 Biuro będzie czynne na Polance w godzinach 9:30-12:00.



Co nas czeka na Polance?

 Nauczyciele będą mieli swoje stanowiska, na których podzielą się z 
rodzicami i uczniami informacjami organizacyjnymi. Uczniowie  
otrzymają od nauczycieli podręczniki oraz kalendarz zajęć szkolnych. 
Uczniowie powinni przynieść składane krzesło.

 Wszystkich rodziców zapraszamy na Walne Zebranie 
Sprawozdawcze za rok szkolny 2020-21 o godz. 11:00.

 W biurze szkolnym będzie można odebrać świadectwo z ubiegłego
roku szkolnego, oddać podręczniki z ubiegłego roku oraz dokonać
rejestracji ucznia i opłaty czesnego.



Informacje w jakiej klasie jest dziecko i kto jest 
wychowawcą otrzymają Państwo w tym tygodniu 
drogą emailową przez serwis zadań domowych.

Lista alfabetyczna będzie dostępna 
również na Polance.



Podręczniki
 Klasy 0 – 3 podręczniki do kupienia u nauczyciela.

Klasa 0A - $30, Klasy 0B-0C - $40, Klasy 1-2  - $70, Klasy 3  - $45

 Klasy 4 -10 podręczniki wypożyczone bezpłatnie oraz ćwiczenia
do zakupienia u nauczyciela (ćwiczenia dostępne będą z 
tygodniowym opóźnieniem). 

Tylko uczniowie, którzy oddali podręczniki wypożyczone w ubiegłym 
roku szkolnym, będą mogli otrzymać podręczniki do bieżącej klasy.

Płatność za podręczniki wyłącznie w formie czeku. Czek prosimy wystawić 
na Polish Language School lub Szkola Jezyka Polskiego.



Zajęcia lekcyjne od 18 września
odbywać się będą w NBHS.

 W budynku szkoły wszystkich obowiązują maski zakrywające usta i nos.
 Do budynku szkoły wchodzić będą wyłącznie uczniowie, nauczyciele, 

administracja oraz rodzice dyżurujący w danym dniu.
 Klasy 4-10 będą używać drzwi na lewo od głównego wejścia do budynku i 

będą kierowani do swoich klas przez dyżurujące osoby dorosłe. Prosimy o 
sprawne formułowanie linii do wysadzania dzieci. Jeśli rodzic chce 
zaprowadzić dziecko do drzwi prosimy zaparkować na parkingu.

 Klasy 0 -3 będą używać tylniego parkingu, gdzie czekać na nich będą 
nauczyciele lub wyznaczona osoba dorosła, która zaprowadzi całą klasę 
do sali oraz odprowadzi do drzwi po zakończonych zajęciach. Prosimy o 
punktualne przywożenie i odbieranie dzieci.

 Sprawy biurowe będzie można załatwić przy wejściu do szkoły lub 
dzwoniąc pod numer telefonu (860) 604 7797.



Przerwy

 Uczniowie będą mieli jedną dłuższą przerwę na posiłek 
wg grafiku:
Klasy 3-6 w godz. 9:20 – 9:40
Klasy 7-10 w godz. 9:50 – 10:10
Klasy 0-2 w godz. 10:20 – 10:40

 Prosimy o zapakowanie posiłku dla dzieci w sposób, aby 
samodzielnie mogły sobie z nim poradzić. Do picia 
sugerowana jest woda.



Rozkład klas na 
II piętrze NBHS
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Informacje o szkole 

 Wszystkie najważniejsze informacje przekazujemy rodzicom
telefonicznie oraz emailowo poprzez automatyczny system.
Bardzo ważne aby zaktualizować w biurze szkoły zmiany numerów
telefonów lub adresów emailowych.

 Bieżące informacje dostępne są na naszej stronie internetowej
www.szkolajp.com

 Zapraszamy również na szkolny Facebook, Instragram oraz kanał
YouTube.

http://www.szkolajp.com/


Kontakt ze szkołą
 Telefon 860 604 7797 (prosimy zostawić wiadomość)
 Email: biuro.szkolajp@gmail.com

mailto:biuro.szkolajp@gmail.com


O naszej szkole
 Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II jest niezależną,                        

niedochodową organizacją edukacyjną założoną zgodnie                                        z 
wymaganiami praw stanu Connecticut w 1960 roku.

 Celem Szkoły Języka Polskiego jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego,
zapoznawanie ich z kulturą, historią i obyczajami polskimi jak również zachowanie i
rozwijanie wśród młodzieży polonijnej poczucia dumy z kraju swojego pochodzenia

 Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II-go działa na terenie miasta New Britain i
okolic. Szkoła jest jednostką otwartą dla wszystkich zainteresowanych językiem polskim i
polską kulturą.

 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym jak funkcjonuje
nasza szkoła oraz jakie prawa i obowiązki mają uczniowie naszej szkoły, zawartymi w
statucie szkoły dostępnym na stronie www.szkolajp.com



Grono Pedagogiczne 2021-22
Dyrektor: Elżbieta Złotnik

Wice-dyrektor: Ewa Lewkowicz

Jolanta Szymańska – klasa 0A
Dorota Głowacka – klasa 0B

Beata Stopka – klasa 0C
Bożena Kowalczyk – klasa 1A

Aneta Haratyk – klasa 1B
Urszula Niemczycka – klasa 1C



Anna Hayes – 2A
Barbara Porczak – 2B
Małgorzata Łojewska – 3A
Marzena Radziwon – 3B
Izabela Sozański – 3E/4E
Beata Łapińska – 4A
Magdalena Peszko – 4B
Karolina Panioto – 4C
Beata Trefon – 5A
Małgorzata Górecki – 5B
Teresa Kryńska – 5C
Anita Konieczny – 6A

Ewa Nadolnik – 6B
Artur Haraburda – 6C
Katarzyna Loranger – 6E 
Rafał Wolanowski – 7A
Agnieszka Nowak-Giera – 7B
Andrzej Sokołowski – 7C
Maria Kucharz - 8A
Izabela Wyrwas – 8B
Alicja Kowalker – 8E
Elżbieta Mulawka – 9A
Agnieszka Uzar – 9B
Ewa Lewkowicz - 10

Grono Pedagogiczne 2021-22



Prezydium Rady Rodziców 2020-21
Prezes Rady Rodziców: Joanna Michalski
Wice-prezes ds. funkcjonowania szkoły: Beata Adamus
Wice-prezes ds. spraw zewnętrznych: Anna Pajor
Sekretarz: Iwona Hader
Księgowy: Alina Szymańska
Kierownik ds. podręczników: Ewa Lewkowicz
Kierownik ds. medialnych: Joanna Chojnowski-Schroeder
Komisja Rewizyjna: Agata Śmiarowski, Iwona Lojewski, Sylwia Baldowski, Dorota Urban

Wszyscy członkowie Prezydium Rady Rodziców pracują dla szkoły społecznie.

Więcej o Radzie Rodziców na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy rodziców do zapisywania się do Rady Rodziców, 
dla najlepszego funkcjonowania szkoły potrzebna jest reprezentacja 

każdej klasy. Spotkania raz w miesiącu w trakcie zajęć w szkole.



Opłaty za szkołę oraz terminy 
płatności



Dyżury rodziców
 Każdy rodzina zobowiązana jest wg formularza rejestracyjnego do 

odpracowania 5 godzin społecznych w formie dyżuru w szkole. 
Osoby, które nie mogą odpracować dyżuru zobowiązane są do 
zapłacenia opłaty w wysokości $100.

 Książka do zapisywania się na dyżury dostępna będzie w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego oraz w każdą sobotę przy wejściu do 
szkoły.

 Dyżur rozpoczyna się o godz. 8:15 i kończy o 12:45. Każdy dyżurny 
otrzyma grafik swoich zadań oraz mapę szkoły w dniu dyżuru.

 Jeśli z ważnych powodów rodzic nie może być w szkole na zapisany 
termin dyżuru konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie tego do biura 
szkoły. Bardzo ważne jest aby w każdą sobotę była odpowiednia 
ilość dyżurnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w szkole.



WAŻNE
Prosimy o szczególną uwagę i pozostawienie 

w domu dzieci, które mają jakiekolwiek 
objawy choroby w tym objawów 

wskazujących na Covid-19, oraz dzieci które 
miały kontakt z osobą chorą na Covid-19. 
Przywożenie do szkoły wyłącznie zdrowych 
dzieci pomoże nam w utrzymaniu zajęć w 

szkole oraz wyeliminuje potrzebę 
kwarantanny.



Bilety na zabawę 
jesienną w cenie $50 
od osoby z wliczoną 

ciepłą kolacją, 
dostępne będą w 
dniu rozpoczęcia 
roku szkolnego na 
Polance oraz przy 

wejściu do szkoły w 
kolejne soboty.



Wszystkim uczniom, rodzicom oraz 
nauczycielom życzymy owocnej i przyjemnej 

nauki oraz współpracy 
w roku szkolnym 2021-2022
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