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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.



O NASZEJ SZKOLE

Fundusze potrzebne do realizowania swoich zadań, Rada 
Rodziców Szkoły Języka Polskiego pozyskuje:

 Z opłat za Szkołę

 Z imprez urządzanych na ten cel

 Z dobrowolnych dotacji

 Z innych legalnych źródeł.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

WŁADZE SZKOŁY DZIELĄ SIĘ NA: 

Władze Naczelne:

Naczelną Władzą Szkoły jest Walne Zgromadzenie Członków 
Szkoły 

Władze Wykonawcze:

Władze wykonawczą sprawują:

• Rada Rodziców 

• Rada Pedagogiczna

• Komisja Rewizyjna

• Sąd Koleżeński (wybrany w razie potrzeby).



RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest podstawową jednostką wykonawczą 
organizacji, której głównym celem jest zarządzanie 
administracyjną i gospodarczą działalnością Szkoły. 

W skład Rady Rodziców wchodzą:
• Prezydium wybrane przez Walne Zgromadzenie (pracujące

społecznie)
• Dyrektor Szkoły i Zastępca Dyrektora Szkoły

• Komitety Zwyczajne utworzone na pierwszym posiedzeniu rady 
Rodziców we wrześniu: Nagród i Prezentów, Statutowy, 
Wycieczkowy, Doradczy-Pomocy Przy Akademiach, 
Budżetowy, Reprezentacyjny , Prasowy, ds. Wsparcia 
Funduszowego (pracujące społecznie)



Rada Rodziców

Serdecznie zapraszamy  

do Rady Rodziców 2022-23. 

Jeżeli chcecie mieć swój głos i wkład w 
organizację naszej szkoły

Pierwsze spotkanie 
1 października 2022

Media Center o godz. 9:00
Rodzice działający w Radzie Rodziców są 

zwolnieni z odpracowywania dyżuru



Prezydium Rady Rodziców 2022-23
(wybrane przez Walne Zgromadzenie)

Prezes Rady Rodziców: Joanna Michalski

Wice-Prezes ds. Funkcjonowania Szkoły: Beata Adamus

Wiceprezes ds. Zewnętrznych:  Anna Pajor

Księgowa: Alina Szymańska

Sekretarz:  Iwona hader

Kierownik ds podręczników: Ewa Lewkowicz

Kierownik ds medialnych: Joanna Chojnowski-Schroeder



Grono Pedagogiczne 2022-23

Dyrektor: Renata Senenko

Wice-dyrektor: Anna Hayes

Przedszkole:

Jolanta Szymańska

Nauczyciele klas 0:

Justyna Paholski 0A

Beata Stopka 0B

Nauczyciele klas 1:

Agnieszka Mroczka 1A

Bożena Kowalczyk 1B

Urszula Niemczycka 1C



Grono Pedagogiczne 2022-23

Aneta Haratyk 2A
Alicja Kowalker               2B
Barbara Porczak             2C
Anna Banach               2E/3E

Małgorzata Łojewska      3A
Marzena Radziwoń         3B 

Beata Łapińska               4A
Marzena Barszcz            4B
Izabela Sozański          4E/5E

Teresa Kryńska               5A
Małgorzata Górecki         5B

Justyna Szostkiewicz     6A
Ewa Nadolnik                 6B
Artur Haraburda             6C

Rafał Wolanowski           7A
Elżbieta Cieślak              7B
Andrzej Sokołowski        7C                     
Katarzyna Loranger        7E

Maria Kucharz                 8A 
Izabela Wyrwas               8B

8C
Elżbieta Mulawka             9A
Magdalena Peszko          9B
Ewa Lewkowicz               10



Pracownicy Szkoły

Bezpieczeństwo: 

• Krzysztof Buczyński, 
• Kuba Łabaj
Biuro:  
• Diane Nowakowski, 
• Beata Babińska-Suchowolec

Absolwenci szkoły jako pomoc wszędzie gdzie jej 
potrzeba. 



Rozpoczęcie Roku Szkolnego
17 września 2022 

• 9:00 – Msza św. w kościele Sacred Heart w New Britain

• 10:15 Uroczyste przywitanie w auli NBHS 
• 11:00 Spotkania w klasach
• 11:30-12:30 Uczniowie pozostają w klasach z nauczycielami
• 11:45 – 12:15 Walne Zebranie Sprawozdawcze w kafeterii 
• 12:30 Zakończenie zajęć



Kalendarz



Zajęcia sobotnie
8:30-12:30

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego rodzice wraz z dziećmi idą 

do klas aby spotkać się tam z nauczycielami.

W kolejne soboty:

Uczniowie klas P-3 będą odprowadzani do korytarza na 2 

piętrze i tam ze wskazówkami dyżurnych będą szli do klasy bez 

rodzica. Po zajęciach dzieci będą rodzice odbierać z klas.

Uczniowie klas 4-10 będą wysadzani na głównym parkingu 

NBHS i samodzielnie będą udawać się do klas. 



Parking i wejście 
do szkoły



Parking i wejście do szkoły dla klas 4-10



Plan dnia

Uczniowie będą mieli jedną 20 minutową 
przerwę śniadaniową w cafeterii.

Ważne, aby z posiłkiem mogły poradzić sobie 
samodzielnie. 

Do picia wyłącznie woda.
9:20-9:40 klasy 3-5

9:50-10:10 klasy 6-10
10:20-10:40 klasy P-2



Wcześniejszy odbiór

Odebranie dzieci przed 
zakończeniem zajęć może nastąpić 

wyłącznie po wcześniejszym 
zgłoszeniu w biurze i otrzymaniu 

przepustki. 

Wyłącznie do godziny 12:00. 



Dyżury
Każdy rodzic jest zobowiązany do:

• Odpracowania 5 godzin społecznych lub jednorazowej 
opłaty w wysokości $100 za każdego ucznia z rodziny. 

• W biurze szkolnym znajduje się książka gdzie można
dokonać zapisu na wybrany termin, lub też dokonać 
wpłaty. Ilość miejsc dyżurujących na każdą sobotę jest 
ograniczona,

• Dyżur w szkole trwa w godz. 8:15-12:45

• Wszystkie osoby dyżurujące są zobowiązane do 
zapoznania się z regulaminem dyżurów i ścisłego jego 
przestrzegania przed przybyciem na dyżur – zasady
dyżuru znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły.



Zapisy na Dyżury



Grafik 
Dyżurów



Gdzie 
dyżurujemy



Komunikacja z rodzicami

• Poczta elektroniczna

• Cotygodniowy wiadomość 
telefoniczna/emailowa

• Szczegółowy kalendarz wydarzeń na 
stronie www.szkolajp.com

• Facebook

• Instagram

• YouTube



www.szkolajp.c
om



Odwołanie zajęć będzie podawane  

• Na kanale telewizyjnym WFSB 3
• Na stronie internetowej szkoły
• Wiadomość telefoniczna/emailowa

W razie zmiany numeru telefonu
lub adresu email

prosimy o niezwłoczne poinformowanie
o zmianie biuro szkoły.



Kontakt

Telefon: 860 604 7797

Email: biuro.szkolajp@gmail.com



Opłaty za szkołę



PRAWA UCZNIÓW
ARTYKUŁ 2: Statutu  Szkoly

1) Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej. 

2) Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy trudności w 
nauce i uzyskania pomocy. 

3) Uczeń ma prawo do co najmniej dwóch przerw w ciągu zajęć. 

4) Uczeń ma prawo do posiadania telefonu komórkowego, 
którego używanie może odbywać się tylko poza klasą. 

Prawa Ucznia



REGULAMIN UCZNIA
ARTYKUŁ 1: OBOWIĄZKI I ZACHOWANIE UCZNIÓW

A) Podczas zajęć i uroczystości szkolnych, uczniowie Szkoły Języka Polskiego im. Jana 
Pawła II w New Britain zobowiązani są do: 

1. Kulturalnego zachowywania sie w stosunku do nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich 
pracowników Szkoły. 

2. Używania języka powszechnie akceptowanego. 

3. Poprawnego zachowania podczas lekcji. 

4. Postępowania zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi. 

5. Poszanowania dobra Szkoły: mebli, komputerów, pomocy naukowych, i wystroju klas. 

6. Stosownego ubioru w szkole. Wymagany strój w czasie uroczystości szkolnych to: 

a. biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka dla dziewcząt 

b. biała koszula, granatowe lub czarne spodnie dla chłopców. 

7. Poruszania sie po terenie Szkoły podczas zajęć z odpowiednią przepustka. 

8. Regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Każda nieobecność ucznia w szkole musi być 
usprawiedliwiona przez rodziców. Nieobecność na zajęciach przez okres pięciu kolejnych tygodni bez 
usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy uczniów oraz nieotrzymanie promocji do następnej 
klasy. 



REGULAMIN UCZNIA
ARTYKUŁ 1: OBOWIĄZKI I ZACHOWANIE UCZNIÓW - cd

B) Podczas zajęć czy uroczystości szkolnych, uczniom Szkoły Języka 
Polskiego im. Jana Pawła II w New Britain zabrania się:

1. Stosowania wszelkiego rodzaju agresji. 

2. Przynoszenia do Szkoły przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla otoczenia: 

a. posiadania i używania przedmiotów nie związanych z procesem nauczania 

b. przynoszenia deskorolek czy też butów z rolkami lub innego obuwia stwarzającego zagrożenie w 
bezpiecznym poruszaniu się po szkole. 

3. Przynoszenia i spożywania gumy do żucia. 

4. Używania telefonu komórkowego, odtwarzaczy gier elektronicznych i innego sprzętu 
elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Posiadania, lub używania środków odurzających takich jak narkotyki, alkohol, czy 
papierosy.



Zasady obowiązujace  klasie 
podczas zajęć lekcyjnych:

1. NIE JEM 
2. NIE PRZESZKADZAM NAUCZYCIELOWI
3. NIE SPÓŻNIAM SIĘ
4. NIE PORUSZAM SIE PO SZKOLE BEZ 

PRZEPUSTKI
5. NIE UŻYWAM TELEFONU



W czasie zajęć lekcyjnych w New Britain High 
School – prosimy uczniów naszej szkoły aby 

pod żadnym pozorem nie używali albo bawili
się pomocami naukowymi które są w klasach. 

W razie zniszczenia sprzętu, który jest 
własnością New Britain High School – wszystkie

koszty będą musiały być pokryte przez
rodziców danej klasy, która dokonała tego

zniszczenia.

WAŻNE



Wewnątrzszkolny system nagród

1. Pochwała ustna przy całej klasie
2. Uczeń zostaje wybrany uczniem miesiąca
3. Pizza dla najlepszych z klas 0 – 10 w pierwszą

sobote kolejnego miesiąca. 
4. Zdjęcia wzorowych uczniów na szkolnej

stronie internetowej.
5. Nagroda na zakończenie roku szkolnego



Wewnątrzszkolny system kar; P-3

 1. Upomnienie pierwsze

 2. Upomnienie drugie

 3. Uwaga do dziennika.

 4. Kontakt telefoniczny lub pisemny z rodzicami

 5. Uczeń zostaje wysłany do Pani Dyrektor.



Wewnątrzszkolny system kar; 4-10

1. Upomnienie pierwsze

2. Upomnienie drugie

3. Uczeń zostaje wysłany do klasy równoleglej na 1 
godzinę

4. Uczeń zostaje 15 min po lekcjach

5. Jeżeli zostaje często po lekcjach wysyłamy go do Pani
Dyrektor w czasie zajeć na 30:00 min

6. Kontaktujemy sie z rodzicami telefonicznie
lub pisemnie.

7. Uczeń może zostać zawieszony w prawach ucznia.

8. Uczeń zostaje usunięty ze szkoły



POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE W PRZYPADKU 
NARUSZENIA REGULAMINU

ARTYKUŁ 3 Statutu Szkoly

1) Za nieprzestrzeganie regulaminu Szkoły, uczeń może być  ukarany 
kolejno: 

a. Upomnieniem wobec klasy, 

b. Wezwaniem rodziców do Szkoły, 

c. Pisemnym ostrzeżeniem skierowanym do rodziców, 

d. Usunięciem ze Szkoły. 

2) Użycie telefonu w czasie lekcji bez zezwolenia nauczyciela kończy się 
konfiskatą telefonu, który może być odebrany wyłącznie przez 
rodzica/opiekuna w biurze Szkoły. 

3) Usunięcie ze Szkoły ucznia jest egzekwowane przez Dyrektora 
Szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców. 



Podręczniki

Podręczniki będą dostępne 

do zakupienia u nauczyciela swojego 

dziecka w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 

17 września br.
Płatność wyłącznie w formie czeku.



Cennik 
Podręczników


