
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!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne życzą wszystkim swoim uczniom, tym, którzy będą 
albo rozpoczynać, albo kontynuować naukę w naszej Szkole, owocnej pracy. 
Mamy nadzieję, że będziecie z ochotą i radością uczyć się języka polskiego, 
zdobywać wiedzę na temat polskiej kultury, historii czy geografii. Jesteśmy prze-
konani, że w murach naszej szkoły odkryjecie własne talenty, poznacie swoje mocne 
strony, a nauka będzie Wam sprawiała przyjemność.
RODZICOM życzymy jak najwięcej powodów do dumy z osiągnięć dzieci oraz 
spokojnego, pozbawionego kłopotów i zmartwień roku szkolnego! Zachęcamy 
również do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
w Garfield ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ NOWY ROK SZKOLNY 2022/23

Zbliża się kolejny rok szkolny 2022/2023 w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Garfield. 

Kochani 
Uczniowie,

Drodzy 
Rodzice!

11 WRZEŚNIA 2022 ROKU w godzinach od 10am - 1pm 
będzie można dokonać  zapisów dzieci do naszej Szkoły. 

Zapisy nowych uczniów będą w budynku przedszkola 
(wejście od Ray Street – Stary Kościółek).

Informacje i formularz rejestracyjny znajdują się 
na stronie internetowej; www.polishschool.info

Tel. 201-893-4896 lub 551-206-1116.

Rozpoczynamy rok szkolny 17 WRZEŚNIA od dokonania opłaty za szkołę i podręczniki. 

Rodzice dzieci kontynuujących naukę na pierwszej zmianie, zarówno rejestracji jak i wszelakich 
opłat będą mogli dokonać w godzinach od 10am-12pm u wychowawców klas.
• klasy 5A, 6A, 7A, 8A (drugie piętro w budynku szkoły).
• klasy 0A, 1A, 2A, 3A, 4A (pierwsze piętro w budynku szkoły).
• przedszkole (w budynku przedszkola, Stary Kościółek). 

Rodzice uczniów kontynuujących naukę na drugiej zmianie 
rejestracji, opłatę za szkołę i podręczniki będą mogli dokonać 
u wychowawców klas w godzinach od 1pm-3pm;
• klasy 5B, 6B, 7B, 8B (drugie piętro w szkole).
• klasy 0B, 1B, 2B, 3B, 4B (pierwsze piętro w szkole).
• przedszkole (budynek przedszkola, Stary Kościółek).

ZAPISY
11 WRZEŚNIA11 WRZEŚNIA
godz. 10:00am - 1:00pm

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

17
WRZEŚNIA



w godzinach od 6pm do 8 pm rejestracją uczniów klas 9, 10 i 11, opłatami  za szkołę i podręczniki 
u wychowawców klas, w budynku szkoły (drugie piętro). 

LICEUM - rozpoczyna rok szkolny  2022/2023

PIERWSZY DZIEŃ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 PIERWSZY DZIEŃ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

24
WRZEŚNIA

23
WRZEŚNIA

30
WRZEŚNIA

GODZINA 11.30 rano – Uroczysta  MSZA ŚWIĘTA dla wszystkich Uczniów i ich Rodziców.
PLAN ZAJĘĆ 
SOBOTA: I zmiana  Uczniów – godz.8.45 do 12.15 rano.
  II zmiana Uczniów – godz.12.30 do 4 po południu.

PIĄTEK – 30 WRZEŚNIA – lekcje w Liceum od godz.5.30 do 9 wieczorem.

PPRRZYZYPPOMOMIINANAMMY!!!Y!!!
1. Zerówka w naszej Szkole jest obowiązkowa, dzieci, które nie ukończyły klasy  
   zero, nie będą mogły być zapisane do klasy pierwszej.
2. Podpisując formularz rejestracyjny zgadzają się Państwo na przestrzeganie 
    Regulaminu Ucznia oraz Regulaminu Szkoły.
3. Językiem obowiązkowym w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Garfield 
    jest język polski. Uczeń musi go używać na lekcjach, podczas przerw, 
    w rozmowach z kolegami i nauczycielami.
4. Nauka w szkole podstawowej odbywa się w każdą sobotę, według 
     obowiązującego planu zajęć. Uczniowie uczą się na dwóch zmianach, 

     przed południem i po południu. Lekcje w klasach licealnych odbywają 
     się w piątki, również według obowiązującego planu lekcji. 
5. Każdego Ucznia obowiązuje kulturalny sposób wysławiania się 
    i zachowania.
6. Każda nieobecność Ucznia na zajęciach lekcyjnych musi być 
    usprawiedliwiona przez Rodziców lub prawnych Opiekunów. 

SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W GARFIELD 
TO DOBRY WYBÓR DLA WASZYCH DZIECI! 

PRZYJDŹCIE, NIE ZWLEKAJCIE, ZAPISZCIE DO NAS WASZE DZIECI 
A PROFESJONALNA KADRA PEDAGOGICZNA NAUCZY JE PIĘKNEGO 

POLSKIEGO JĘZYKA I ZAPOZNA Z BOGATĄ HISTORIĄ I TRADYCJĄ POLSKI!

SE R DECZN IE  ZAP R AS ZAMY ! ! !


