
         Polska Szkoła Dokształcająca im. Z. Herberta w Copiague, Nowy Jork 

 

Biuletyn nr 5 

 

❖ Witamy w nowym roku kalendarzowym! Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i zdrowia               

w Nowym Roku 2023! 

❖ Miło nam jest poinformować, że w soboty uczniowie klas 1 - 8 (poranna i popołudniowa zmiana) 
będą wchodzić do szkoły i wychodzić już głównymi drzwiami czyli od Dante Ave. (wejście przy 
nowym kościele). Prosimy zastosować się do kolejnych instrukcji i czytać oznakowania, ponieważ 
jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja. Dziękujemy za wyrozumiałość!   

• Klasy "0" będą wchodzić do budynku i wychodzić z budynku tymi samymi drzwiami (od biura 
szkoły) tak, jak do tej pory. 

• Klasy liceum - wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły tak, jak do tej pory (wejście od 
małego kościoła przy Molloy Street). 

• Rodziców uczniów, którzy muszą być odebrani podczas trwania zajęć, prosimy o 
zgłaszanie się do biura szkoły (Molloy Street) - małe wejście (biuro szkolne). 

  
❖ W styczniu odbywać się będą indywidualne wywiadówki z rodzicami naszych uczniów. Prosimy 

zapoznać się  z planem nauczycielki odnośnie wizyty w szkole w sprawie danego ucznia.   
 

❖ W styczniu będziemy uczestniczyć w akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  Szczegóły znajdą się na naszej szkolnej stronie FB-owej. 

 
❖ W niedzielę 5 lutego uczniowie naszej szkoły zapraszają Państwa na Koncert Muzyczny 

połączony z Pokazem Talentów. Aplikacje będą dostępne na naszej stronie internetowej          
oraz u dyrektor szkoły. Szczegóły wkrótce. 

 
❖ W sobotę 18 lutego Komitet Rodzicielski zaprasza do wspólnej zabawy walentynkowej. 

Więcej informacji podamy w późniejszym terminie. 
 

❖ Otrzymaliśmy już wyniki z egzaminu 'World Language Comprehensive Exam in Polish' (dawniej 
pod nazwą LOTE), Wszyscy uczniowie zdali egzamin na solidne piątki i lepiej! Wyniki zostały 
podane rodzicom indywidualnie przez telefon. Wkrótce zaczniemy zajęcia przygotowujące do 
egzaminu dla tegorocznych klas ósmych. Prosimy sprawdzać e-maile i naszą stronę internetową. 

 
❖ Przypominamy naszym uczniom, by nie zostawiali po sobie śmieci w ławkach, nie pisali 

po ścianach, nie rozlewali wody w łazience i nie biegali po korytarzu. Dziękujemy! 
  
        Z noworocznymi pozdrowieniami, 
 

         Dorota Bakuła, dyrektor     

          tel.   631.943.4115 


