INFORMATOR
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W BOSTONIE

655 Dorchester Avenue
South Boston, MA 02127
Tel. 617-464-2485
E-mail: polishlanguageschool@yahoo.com
www.psboston.org

ROK SZKOLNY 2019/2020
Informacje ogólne
Na początku każdego roku szkolnego należy wypełnić kwestionariusz osobowy (do
pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej). Dotyczy to wszystkich uczniów, nie tylko
nowych.
Ze względu na liczne alergie, na terenie całej szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz
przynoszenia orzechów (wszystkich rodzajów, nie tylko orzeszków ziemnych) oraz wszystkich
produktów je zawierających (jak np. jogurty, batoniki, ciastka, krakersy, kanapki z masłem
orzechowym, itp.).
Zabrania się przyprowadzania na teren szkoły psów, kotów oraz innych zwierząt domowych.
Uczniowie nie mogą korzystać (ani mieć przy sobie) telefonów komórkowych. W pilnych
sytuacjach wymagających kontaktu z rodzicem, uczeń może skorzystać z telefonu w kancelarii
szkolnej za zgoda nauczyciela.
Pierwszy dzień zajęć przypada na drugą sobotę września, ostatnie zajęcia odbywają się
w drugą sobotę w miesiącu czerwcu. Kalendarz zajęć oraz informacje kontaktowe znajdują się
na stronie internetowej szkoły www.psboston.org.
Wejście do szkoły znajduje się od strony ulicy Fr. Songin Way. Bardzo prosimy o przestrzeganie
zamykania drzwi wejściowych ze względu na bezpieczeństwo, a także straty ciepła, szczególnie
w okresie zimowym.
Uprasza się, by rodzice parkowali na parkingach nalezacym do parafii lub na Dorchester Ave.
Przy wejściu do szkoly działa monitoring. Prosimy o korzystanie z przycisku (biały z klawiaturą
numeryczną) na ścianie po lewej stronie od drzwi wejściowych.

1.

Kiedy zaczynają się zajęcia i kiedy kończą?

Nauka w szkole odbywa się w soboty w godzinach od 9:30 do 13:30, w miesiącach od września
do czerwca.
Prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do szkoły między 9:15 a 9:30.
dydaktyczne zaczynają się punktualnie o godzinie 9:30.

2.

Czy szkoła jest otwarta w święta państwowe i przerwy świąteczne?

Patrz www.psboston.org- kalendarz szkolny
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Zajęcia

3.

Jakie są opłaty?

Miesięczna opłata za naukę w szkole w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:
- $90 za pierwsze dziecko,
- $80 za drugie dziecko,
- $35 za trzecie.
Na początku roku szkolnego należy również wnieść jednoroczną opłatę rejestracyjną $20, tzw.
wpisowe (od rodziny) oraz jednoroczną opłatę na Komitet Rodzicielski w wysokości $50
(również od rodziny).
W/w jednorazowe opłaty roczne wracają do uczniów podczas trwania roku szkolnego
w różnorodnej formie: drobnych upominków, poczęstunków pizzy lub pączków, kolorowego
papieru czy kopii, srodków czystosci, itp.
Wpłaty (gotówką lub czekiem) przyjmuje księgowa, Pani Halina Sobieszek, w kancelarii
szkolnej w każdą sobotę w czasie trwania zajęć szkolnych.
Materiały dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia są dostępne na początku września w każdej
klasie za dodatkową opłatą, podaną przez wychowawców klas.

4.

Zajęcia dodatkowe

Chórek szkolny "Promyki Jana Pawła II". Próby chórku odbywają się w każdą sobotę po
zajęciach lekcyjnych w sali maluchów w godz. 13:45-15:00. Chór prowadzi Pani Marta Saletnik
i Magda Kasperkiewicz z grupą akompaniujących rodziców. Chętnych w wieku od 4 lat wzwyż
prosimy o zbiórkę w sali maluchów. Zajęcia są bezpłatne.
Grupa taneczna “Krakowiaczek”. Proby tanca odbywaja się w kazda sobote przed zajeciami
szkolnymi w sali starszakow, w godz. 8.30- 9.30. Nad profesjonalna choreografia czuwa Pani
Celina Warot wraz z asystentkami z grupy tanecznej “Krakowiak”. Chetnych zapraszamy na
zajecia.

5.

Pracownia komputerowa

W czasie programowych zajęć lekcyjnych wprowadza się 1 godzinę zajęć z zakresu informatyki
i obsługi komputera w języku polskim. Zajecia odbywaja sie w pracowni komputerowej szkoły,
w każdej z klas I-VIII, raz na dwa tygodnie. Stanowią one integralna część obowiązującego
programu szkoły, z oceną na świadectwie. Zajęcia prowadzone są przez p. Tomasza Danickiego,
a w uzasadnionych i niezbędnych przypadkach, również z pomocą i nadzorem wychowawców
klas.
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6.

Komitet Rodzicielski i działalność rodziców

Rodzice wybierają spośród siebie komitet (minimum trzyosobowy, dwuletnia kadencja).
Teraźniejsza kadencja komitetu będzie trwała do końca roku 2020/21. Wybory odbywają się na
pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego. Komitet koordynuje działalność
rodziców na terenie szkoły, organizację imprez dla dzieci ujetych w kalendarzu szkolnym,
zatwierdza opłaty i wydatki oraz koordynuje współudział rodziców przy imprezach
dochodowych (np. zabawy dla dorosłych: Andrzejki i Ostatki, Dozynki Parafialne oraz inne).
Zebrania Komitetu Rodzicielskiego i Dyrekcji Szkoly
Zebrania komitetu z rodzicami i dyrekcją szkoły odbywają się w sali sekretariatu szkoły.
Komunikat o zebraniach jest wysyłany w formie ogłoszenia. Prosimy o obecność trojek
klasowych. W przypadku dużej frekwencji, zebrania mogą być przeniesione do sali pod szkołą.
Na zebraniach rodzice decydują o sposobie organizacji imprez dla dzieci, mają możliwość
współdecydowania o wydatkach oraz otrzymują bieżące informacje nt. działalności szkoły,
organizowanych spotkaniach, imprezach, inicjatywach, itp. Na początku każdego roku, we
wrześniu, na zebraniu rodzice mają możliwość zapoznania się ze szczegółowym bilansem szkoły
wraz z bilansem Komitetu Rodzicielskiego.
Na budżet komitetu składają się: saldo z poprzedniego roku szkolnego, opłata roczna
w wysokości $50 (od rodziny), dochód ze sklepiku szkolnego oraz innych inicjatyw. Komitet
Rodzicielski sponsoruje pamiątkowe książki dla kl. I z okazji pasowania na pierwszaka, dla
kl. VIII na zakończenie szkoły podstawowej (albumy i nagrody pieniężne) oraz inne drobne
upominki z okazji Dnia Rodziny i Dnia Nauczyciela.
Sklepik szkolny. Rodzice prowadzą sklepik szkolny. W każdym miesiącu dyżur w sklepiku
pełni jedna klasa. Plan dyżurów i zapisy na dyżury znajdują się na stronie internetowej
https://www.signupgenius.com/go/70a0e4dabad2aa6ff2-sklepik.
W sklepiku oferujemy własnoręcznie przygotowane kanapki, gofry oraz zimne i gorące napoje.
Prosimy wyposażyc swoje pociechy zawczasu w gotówke, ponieważ sklepik nie sprzedaje na
kredyt.

7.

Trójki klasowe

Na początku roku szkolnego rodzice w każdej klasie wybierają między sobą trzy osoby, które
będą odpowiedzialne za organizację tradycyjnych imprez wewnątrzklasowych, zbieranie składek
na klasowe wydatki (np. Mikołajki, wigilie klasowe), zorganizowanie listy emaliowej klasy, itp.
Trójki klasowe muszą zgłosić swoje adresy emailowe do Komitetu Rodzicielskiego. Prosimy
o nie wykorzystywanie klasowych list emaliowych do innych celów niż komunikacja klasowa.
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8.

Inne inicjatywy rodzicielskie

 Na terenie szkoły działa Grupa Absolwentów szkoły pod patronatem Pana Krzysztofa
Brzezińskiego, która organizuje seminaria dla absolwentow szkoły na uczelniach amerykańskich
(o tematyce polskiej, w języku polskim, lub promujące polski wkład naukowy). Osoby
zainteresowane działalnością tej grupy mogą się zwracać o kontakt w sekretariacie szkoly.
 Dziecięcy bal karnawalowy. W styczniu organizowany jest bal karnawałowy dla dzieci
i dorosłych (przypada on na ostatnią sobotę po godzinach lekcyjnych). Dzieci i dorośli
przychodzą w przebraniach, a w cenie biletu zawarty jest poczęstunek.
 Szkoła jest organizacją non-profit i jeśli korzystacie Państwo ze strony Amazon.com, zachęcamy
wszystkich rodziców do wsparcia szkoły poprzez dokonywanie zakupów i logowanie się na
stronie https://smile.amazon.com. Oferta produktów oraz ceny są takie same jak na stronie
Amazon.com, natomiast mogą Państwo przy okazji wesprzeć naszą szkołę kwotą w wysokości
0.5% wartości zakupów (znajduje się ona pod nazwą Saint John Paul II Polish Language
School).

9.

Konkurs recytatorski

W miesiacach marzec/kwiecien każdego roku, szkoła bierze udział w konkursie recytatorskim
organizowanym między pięcioma polskimi szkołami z Massachusetts i Rhode Island. Temat
konkursu ulega corocznej zmianie i jest utalany przez szkole, ktora jest organizatorem konkursu
finalowego. Na etapie przesluchan klasowych udzial w konkursie biora obowiazkowo wszyscy
uczniowie szkoly. Finalisci konkursu szkolnego natomiast reprezentuja szkole w finalach
miedzyszkolnych.

10.

Współpraca z parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku szkolnym należącym do Parafii.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca w trakcie roku szkolnego chętni uczniowie z poszczególnych
klas biorą udział w niedzielnej Mszy Św. o godz. 11-tej. Uczniowie przygotowują oprawę
liturgiczną (czytanie I i II, modlitwa wiernych). Kalendarz, w którym są zaznaczone tzw. msze
dziecięce znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Dożynki parafialne- wspolpraca Nauczycieli, Rodzicow i Dzieci nad realizacja programu
Dozynek.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia chętni uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują
Jasełka. Przedstawienie odbywa się w trakcie zajęć szkolnych oraz podczas Pasterki dla dzieci
24 grudnia.
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11.

Świadectwa nauki drugiego języka

Uczniowie dokształcających polonijnych szkół języka polskiego, w zakresie szkoły podstawowej,
otrzymują po ukończeniu nauki w kl. VIII świadectwo ukończenia szkoły. Jest ono
zaświadczeniem znajomości języka polskiego jako drugiego, w stopniu podstawowym.
Uczniowie kontynuujący naukę w programie szkoły średniej (nie istnieje w naszej placówce)
otrzymuja szansę zdania egzaminów o zróżnicowanych stopniach trudności w zależności od
wybieranego egzaminu. O przystąpieniu do każdego z nich decydują określone kryteria, które
musi spełnić egzaminowany uczestnik. Te egzaminy to: LOTE (Language Other Than English),
certyfikaty znajomości języka polskiego i Seal of Biliteracy (https://sealofbiliteracy.org/). Pełną
informację na ten temat zamieszcza strona internetowa Centrali Polskich Szkol Doksztalcających
w Nowym Jorku w zakładce pt. „Egzaminy”.

12.

Legitymacje szkolne

Istnieje możliwość wyrobienia polskich legitymacji szkolnych uprawniających do zniżek na
terenie Polski w komunikacji publicznej i placówkach kulturalnych (np. w muzeach, itp.).
Wniosek o wydanie/przedłużenie legitymacji należy pobrać na stronie internetowej Konsulatu
Generalnego
RP
w
Nowym
Jorku
https://nowyjork.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/legitymacje_szkolne/ i dostarczyć do
potwierdzenia w szkole.

13.

Czerwcowy biwak w Palmer, MA

Co roku po zakończeniu roku szkolnego (w trzeci weekend czerwca) organizowany jest biwak
w Palmer, MA, gdzie można przyjechać na weekend z całą rodziną. Dostępne są kwatery
w kempingach lub na polu namiotowym. Odpłatność za biwak jest ustalana co roku na podstawie
wynajmu ośrodka biwakowego.
Wszystkie informacje zawarte w powyższym materiale mają charakter jedynie orientacyjny i nie
mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
Dziękujemy,
Dyrekcja Szkoly i Komitet Rodzicielski
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KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY
Dyrektor - Jan Kozak
Wicedyrektor ds. dydaktycznych - Joanna Momot-Shulman
Wicedyrektor ds. organizacyjnych - Małgorzata Klincewicz
Przedszkole młodsze (Maluchy)
Małgorzata Klincewicz
Donata O’Donnell
Przedszkole starsze (Starszaki)
Aneta Kowalska
Małgarzata Liebieg - Malupin
Klasa zerowa
Ewa Chelstowska
Samanta Roszczenko
Klasa I

-

Dorota Kapcia

Klasa II

- Sylwia Wadach- Kloczkowska

Klasa III -

Joanna Momot- Shulman

Klasa IV -

Magda Kasperkiewicz

Klasa V

Iwona Gajczak

-

Klasa VI -

Małgorzata Zieziulewicz

Klasa VII - Alina Kozak
Klasa VIII - Małgorzata Momot - Hurst
Zajęcia komputerowe - Tomasz Danicki
Księgowa - Halina Sobieszek
Chórek szkolny
Marta Saletnik
Magda Kasperkiewicz
Grupa taneczna
Celina Warot
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KOMITET RODZICIELSKI SZKOŁY
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego: Barbara Bilińska Bolec

Zastępca: Roman Barnas
Członkowie Komitetu:
Tomasz Jankowski
Małgorzata Pezaris
Klaudiusz Kiełb
Alicja Martins
Radosław Tomala
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SKLEPIK
$ CENY $
PACHNĄCE
OŁÓWKI
KANAPKI z wędliną
i żółtym serem
GOFRY
WODA
MINERALNA

$1.00
$2.00
$2.00
$1.00

LEMONIADA
GORĄCE NAPOJE:
KAWA, CYDR,
HERBATA,
GORĄCA
CZEKOLADA

$1.00

$2.00
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SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚW. JANA PAWŁA II
W BOSTONIE

PHOTO RELEASE FORM

I hereby grant permission to SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II
w Bostonie to use photographs and/or video of my child/children taken during school-sponsored
activities in publications, news releases, online, and in other communications related to the
mission of SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II w Bostonie.

(Signature of Adult, or Guardian of Children under age 18)

Your Full Name
Phone (day)

(evening)

Email Address (optional)

******************************************************************************
If you do not want your child to be photographed, videotaped and/or audiotaped, check the box
below and sign:
[ ] I DO NOT allow my child to be photographed, videotaped and/or audio taped during schoolsponsored activities and/or learning experience.

Thank you!
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