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Wydawana od 2005 r.                                                                          WRZESIEŃ 2014  (NR 91) 
 

          PARAFIA ST. MATTHIAS R.C. CHURCH; 58-15 CATALPA AVE.; RIDGEWOOD, NY 11385 

GAZETKA SZKOLNA 
Informacje i ogłoszenia 

POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 

 

KONTAKT: e-mail: psdswjadwiga@yahoo.com;    tel. 718-801-2023 

  

„Uczmy mowy ojczystej, polskiej kultury, tradycji i wartości – bezcennego skarbu, 
a szybko przekonamy sie o bogactwie przekazanym naszym dzieciom, którego nikt im nie odbierze...” 

 

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014 /15! 
 

GRONO PEDAGOGICZNE:    
Proboszcz Parafii Św. Macieja: Msgr. Piotr Zendzian 
 Dyrektor szkoły – p. Małgorzata Starzec 
 

kl. 0 a - p.  Barbara Tutka 
kl. 1 a – p. Jadwiga Wamka 
kl. 1 b – p. Anna Proniewska  
kl. 1 c – p. Jolanta Cetnarski 
kl. 2 a – p. Danuta Pas 
kl. 2 b – p. Zofia Rebilas 
kl. 3 a – Małgorzata Majcher 
kl. 3 b – p. Joanna Wysokińska 
kl. 4 a – p. Aneta Grzywacz 
kl. 4 b – p. Joanna Szymanowska 
kl. 5 a – p. Małgorzata Marut - Paluch 
kl. 5 b – p.  Magdalena Pukowiec 
kl. 6 – p. Renata Jujka 
kl. 7– p. Agata Szeska 
kl. 8 - p. Małgorzata Szukszta 
kl. 9 –  p. Marek Ogorkis 
kl. 10 - p. Bożena Pukowiec 
religia kl. 1 a, b– p. Joanna Wysokińska 
religia kl. 2 a, b – p. Zofia Rebilas 
 pomoce nauczyciela – p. Magda Rogowska, Karolina Śmiarowska, Kamila Kowalska   
 
 

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym!  
Witamy nowych uczniów, rodziców i nauczycieli!      

Życzymy wszystkim wspaniałych sukcesów  
oraz miłych i radosnych chwil spędzonych w naszej Polskiej Szkole. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. 
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ZAJĘCIA SZKOLNE W POLSKIEJ SZKOLE:  Lekcje 9: 45 do 2:00,    
PE – przygotowanie do Egzaminu – godz. 8:45;       
Religia  klasa 1 A  i 2A - 9:00 do 9:45 oraz  1B i 2B– 2:00 do 2:45 ;  
 (R – religia wg normalnego planu lekcji ; RŁ – religia łączona rano – grupy A i B) 
 

WRZESIEŃ  PAZDZIERNIK  

14  

Lekcje do 13:00 

Msza Święta o 10:00 na rozpoczęcie 
roku szkolnego.   
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO –
podział na klasy / kościół lub 
audytorium  

 

4  
PE / R 

Egzamin z j. polskiego – ustny - godz. 8: 
30 PM.  

Zebranie Trójek klasowych  / 

kafeteria.   o godz.12:00 

5  niedziela PARADA PUŁASKIEGO  

– cała szkoła 

21  
RŁ  

  

Zebranie Z Rodzicami dzieci klas 1 

i 2 zapisanych na religie o godz. 9: 
00. 

11  
PE / R 

 

Zebranie ogólne z Rodzicami w 

kafeterii o godz. 12:00. 
Zebrania Rodziców z Nauczycielami 
w klasach o godz. ok.13:00  

18 
Lekcje do 12:30 

 PE  / RŁ 

Uroczysta Akademia (12:20 
klasy schodzą na dół) ; Ślubowanie klasy 
1-szej  i Dzień Nauczyciela ,  Święto 
Niepodległości   o godz.12:30                                                                                                     

28  
PE / R 

 

PE – Przygotowanie do egzaminu z j. 
polskiego – pierwsze spotkanie. 
Spotkanie z gośćmi - p. E. Chotomska, 
p. B. Kosmowska – XXX Konkurs 
Twórczości Literackiej 
Spotkanie dla dorosłych –godz. 15:00 
kafeteria. 

25 
PE / R 

 

(tematyka: Wszystkich Świętych – Halloween)   

Kalendarz może ulec zmianie 
LEKCJE W  LISTOPADZIE:  1,8,15,22.   29-wolne 
 

. 
Każda rodzina ma przyporządkowany tylko jeden dyżur ( 4 godziny i 45 min.) i jedna datę dyżuru w ciągu 

całego roku szkolnego.  

DEPOZYT ZA DYŻUR zwracany jest po rzetelnym wykonaniu dyżuru.  Przed przyjściem na dyżur każdy 

rodzic zobowiązany jest do zapoznania sie z REGULAMINEM DYŻURNEGO -proszę zachować swoja 

kopie regulaminu do dnia dyżuru. 

 Jeśli ktokolwiek nie może przyjść na wyznaczony dyżur zobowiązany jest: 

 -do samodzielnego znalezienia swojego zastępcy (-wymienienia się z innym rodzicem swoim dyżurem)   

 - lub jeśli nie możecie Państwo znaleźć zastępcy na dyżur - do jak najszybszego powiadomienia o tym 

dyrektora (Tel.718-801-2023).   
 

ROZKŁAD DYŻURÓW NA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK / 2014-15 
Uprzejmie proszę zanotować datę w swoim kalendarzu . Prosimy o przyjście na wyznaczony dyżur. 
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*KALENDARZ MOŻE ULEC ZMIANIE 

                      INFORMACJE: 

⚫ Prosimy  rodziców o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami przesłanymi w folderach 

szkolnych w dniu 13 września 2014. List do rodziców - zawiera wiele ważnych informacji, o 

których każdy rodzic powinien wiedzieć. 

⚫ Prosimy rodziców o odesłanie odpowiedzi /odcinków do odcięcia/ w najbliższą sobotę.  

 

⚫ Zebrania Rodziców są obowiązkowe – prosimy o 100-u procentową obecność. Będą przekazywane informacje 

przydatne zarówno w klasie „0”, jak i klasach starszych.  Wybrane Trójki klasowe prosimy o przybycie na zebranie 

Komitetu Rodzicielskiego – szczegóły i terminy w liście do rodziców.  

 

⚫ Przypominamy o wpłatach II-giej raty za szkołę. Termin dokonania całkowitej opłaty za szkołę upływa w ostatnią 

sobotę października 2014.  Druga ratę można przesłać w kopercie z odcinkiem, (który wkrótce zostanie przesłany do 

Państwa w folderach uczniowskich). 

 

⚫ Wszystkie aktualne informacje będą Państwo mogli znaleźć w naszej gablotce szkolnej, znajdującej się na 

przeciwko wejścia do auli szkolnej. 

 

⚫Proszę o zaktualizowanie danych dotyczących adresu lub numerów telefonów, jeżeli różnią się one od tego, co 

zostało podane w aplikacji i karcie informacyjnej ucznia, (jeśli podczas wakacji dane te uległy zmianie). Proszę w tej 

sprawie zgłosić się do dyrektora i wychowawcy. 

 

⚫ Informujemy wszystkich rodziców, którzy wyrażają chęć pomocy w naszej szkole, o obowiązkowym szkoleniu 

VIRTUS. Jest to szkolenie prowadzone przez Diecezje Brooklińską.  

 

 

  Przy wejściu 2 piętro 3 piętro 3 piętro 3 piętro 
 

miesiąc 

 

dzień 
w godz. 

9:30 do 13:00 
w godz. 

9:30 do 13:00 

w godz. 

9:30 do 13:00 
w godz. 

9:30 do 13:00 
X 

wrzesień 13 Nawiesniak 4a Ciemielewska 7,0 Maciorowski 5a Lysakowski 5a X 

wrzesień 20 w godz. 

9:00 do 13:45 
w godz. 

9:45 do 14:30 

w godz. 

9:45 do 14:30 
w godz. 

9:45 do 14:30 
X 

wrzesień 20 Bieganowski 2a Idec 0 Baran 0,3a Brulinski 2a,3a Faszczewski 1a 

wrzesień 27 w godz. 

9:00 do 13:45 
w godz. 

9:45 do 14:30 

w godz. 

9:45 do 14:30 
w godz. 

9:45 do 14:30 
w godz. 

10:30 do 15:15 

wrzesień 27 Kolano 2b Bastek 1a Bazan 1a,5a Kowalczyk 1a Frackiewicz 1a 

pazdzier. 4 Ginter 1a Sleszynska 1a,6 Tello 1a,6 Pawelec 0,3b Pirog 0,3a 

pazdzier. 11 Kaminski 1a Fraczek 0,3b Jaworska 0,0,1b Sanko 1a Dowgiert 2a 

pazdzier. 18 W dniu 18 października 2014, lekcje trwają do 14:00,  z powodu Dnia Nauczyciela 

pazdzier. 18 w godz. 

9:00 do 13:45 
w godz. 

9:45 do 14:30 

w godz. 

9:45 do 14:30 
w godz. 

9:45 do 14:30 
X 

pazdzier. 18 Karwowski 1a,2a Czerkas 4a Golaszewski 4a Herbich 4a Fischbach2b 
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– 5 października 2014.  Zapraszamy wszystkich do wzięcia 
udziału w paradzie. Powinniśmy uczestniczyć nie tylko z okazji 
zaproszenia, ale przede wszystkim z racji pielęgnacji swoich korzeni. 
Szczegóły podamy wkrótce. 

 

Ustny  EGZAMIN POLISH REGENTS 2014 – odbędzie się  
4 października 2014 o godz. 8:30 – wszystkim uczniom 
przystępującym do egzaminu – życzymy powodzenia!!! 
 

gościć będziemy… 
27 wrzesnia będziemy gościć w naszej szkole specjalnych gości. Będą nimi:                 

 Barbara Kosmowska i Ewa Chotomska. Przybędą do Nowego Jorku w związku z zakończeniem XXX 

Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas 

uroczystości w Konsulacie Polskim na Manhattanie, 28 września 2014r. o godz. 15:00. 

 Nagrodzone i wyróżnione wiersze i opowiadania zostały opublikowane w pokonkursowej książce. Będą 

wręczone młodym literatom podczas uroczystości. 

  
 

UROCZYSTA  AKADEMIA  

odbędzie się w audytorium St. Matthias School  
-  18 października 2014 r. o godzinie 12:30 
 z okazji: Ślubowania pierwszoklasistów,  
Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości.                              
SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH NA AKADEMIĘ! 

  

BAKE SALE – 9 listopada  2014 
W tym roku szkolnym planujemy dwa bake sale – 

jesienny i wiosenny. 

Pierwszy, jesienny odbędzie się w niedzielę, 9 

listopada 2014. 

Mamy nadzieje, że wszystkie nasze szkolne rodziny 

należące do szkoły i parafii, wezmą udział w naszej 

akcji, bowiem dochód będzie przeznaczony dla naszych uczniów. 
  


