
SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GARFIELD

KOSTKAKOSTKA

 Informacje na stronie internetowej – 
www.polishschool.info 

lub telefon – (201) 893-4896, (551) 206-1116

ZAPRASZAMY!
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

dla LICEUM 
24 WRZEŚNIA 2021 5:30pm 

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku w trosce o zacho-
wanie tożsamości i tradycji, podejmując misję edukacyjną, kulturalną
oraz wychowawczą. Zajęcia na wszystkich etapach edukacji (przed-
szkole, 8-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie liceum) w piątkowe 
wieczory ora na dwóch zmianach w soboty prowadzą wykwalifiko-
wani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i peda-
gogiczną pasją. Priorytetem jest nauka języka polskiego, historii
i geografii Polski oraz przygotowanie do egzaminów: Comprehensive 
Examination in Polish Language Lote, Państwowego Egzaminu 
Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego oraz wewnątrz-
szkolnego egzaminu końcowego – matury. Bogata oferta zajęć 
pozalekcyjnych, pozwala rozwijać uczniom talenty plastyczne, 
muzyczne, teatralne i matematyczne. Corocznie reprezentanci
szkoły biorą udział i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia w konkur-
sach międzyszkolnych, a nawet międzynarodowych. Ważną wizy-
tówką placówki są uroczystości szkolne i patriotyczne, które oprócz 
walorów estetycznych i kulturalnych, uczą i wychowują. Częstymi 
gośćmi w murach szkolnych są znane osoby, które podczas spotkań 
prezentują bogactwo polskiej kultury, historii i nauki. Szkoła jest 
otwarta na wszelkie propozycje organizacji polonijnych i w wielu 
projektach uczestniczy. Kultywujemy tradycje świąt religijnych 
i rodzinnych, stwarzając niepowtarzalną atmosferę. Wszystkie 
działania i wysiłki uczniów, nauczycieli oraz rodziców łączy jedno 
– POLSKA. 

w budynku przedszkola 
wejście od RAY STREET 

– STARY KOŚCIÓŁEK

ZAPISY
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 

im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ

to szkoła z TRADYCJAMI!

Najlepsi Nauczyciele!
Najlepsi Uczniowie!
Najlepsi Rodzice!

NOWY ROK SZKOLNY 2021/22

12 WRZEŚNIA
godz. 10:00am - 1:00pm

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
18 września 2021

9:00am – MSZA ŚWIĘTA 

Rejestracja i opłata za szkołę:
Rodzice uczniów pierwszej zmiany 
rejestracja w godzinach od 10:15am do 12:30pm    
•  klasy 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8 (audytorium) 
•  klasy PA, OA,1A, 2A (budynek przedszkola – stary   
 kościółek)

Rodzice uczniów drugiej zmiany 
rejestracja w godzinach od 1:00pm do 3:00pm
•  klasy 3B, 4B, 5B, 6B, 7B (audytorium)
• klasy PB, OB, 1B, 2B (budynek przedszkola – stary  
 kościółek)


