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Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Pragnę raz jeszcze serdecznie powitać wszystkich nowych i powracających uczniów oraz ich rodziców w
progach Polskiej Szkoły im. Bł. Jerzego Popiełuszki w Passaic, New Jersey.
Ogromnie cieszę się, że razem w tak licznym gronie będziemy kontynuować naukę języka polskiego oraz
pielęgnować naszą kulturę i tradycje.
Uprzejmie proszę zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami dotyczącymi najbliższych wydarzeń w
nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018.
1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach 9:00 -13:30. Rozpoczynamy zajęcia lekcją religii
9:00-10:10. Bezpośrednio po religii o godz. 10:15 zajęcia rozpoczyna Polska Szkoła. Zwracam sie z goracą
prosbą o nie spóźnianie sie na zajęcia oraz odbieranie dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych.
2. W czasie trwania zajęć drzwi naszego budynku są zamknięte. W razie konieczności wcześniejszego
odebrania
dziecka
proszę
o
kontakt
telefoniczny
(347-419-4319)
lub
emailowy
pdspopieluszkopassaic@gmail.com.
3. Uczniowie wszystkich klas przyprowadzani są i odbierani tylko i wyłącznie z placu parkingowego
obok kościoła. Ze względu na bezpieczeństwo Waszych dzieci prosimy nie pozostawiać oraz nie odbierać dzieci
poza zamkniętą bramą kościoła. Obowiązuje również absolutny zakaz wchodzenia do klas osobom
nieupoważnionym.
4. Dnia 10/01/2017 organizowany jest wyjazd do Nowego Jorku na Paradę Pułaskiego. Cena biletu
wynosi $10 od osoby dorosłej, dzieci jadą bezpłatnie. Zgłoszenia można dokonać w kancelarii parafialnej.
Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców, dzieci, młodzież wraz z nauczycielami naszej szkoły do udziału w
paradzie, która jest największą i najbardziej spektakularną manifestacją polskości na wschodnim wybrzeżu.
5. Prowadzimy również zapisy na Kółko Plastyczne, Kółko Matematyczne, Kółko Muzyczne, Rytmikę
oraz Cheerleader Group działające w naszej szkole. Zapisów można dokonywac w Kancelarii Parafialnej. Zajęcia
rozpoczną się 7 pazdziernika i będą odbywały się bezpośrednio po lekcjach.
6. Wszelkie informacje dotyczące działalności naszej szkoły są dostępne pod adresem strony internetowej
szkoły - www.holyrosarypassaic.org/polskaszkola.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt bezpośrednio ze mną pod numerem telefonu 347-419-4319
lub emailowo psdpopieluszkopassaic@gmail.com.
Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Majkut
Dyrektor Polskiej Szkoły

