
                     KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
               POLSKA SZKOŁA  im. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, 
                                           DOYLESTOWN, PA 
         * zastrzegamy prawo do zmiany planu wg. zaistniałych okoliczności 
  
Zajęcia w szkole odbywają się w soboty w godzinach 9:00 am – 1:00pm 

Udział szkoły w Polsko- Amerykańskim Festiwalu: 
31 sierpnia- sobota , 1 września- niedziela, 2 września- poniedziałek 
7 września- sobota, 8 września- niedziela 

WRZESIEŃ 
14 września, sobota – Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, zajęcia 
lekcyjne, zebranie z rodzicami 
15 września, niedziela – Msza Święta o godzinie 10:00am inaugurująca Nowy 
Rok Szkolny 
21 września, sobota - zajęcia lekcyjne 
28 września , sobota – zajęcia lekcyjne 

Dzień skupienia dla nauczycieli  
  
PAŹDZIERNIK 
5 października, sobota- zajęcia lekcyjne 
6 października, niedziela - Parada Pułaskiego, Msza Święta o godzinie                       
10:00am. Bezpośrednio po Mszy Świętej wyjazd do Filadelfii. Obecność 
obowiązkowa 
12 października, sobota – zajecia lekcyjne  
19 października, sobota - zajęcia lekcyjne do godziny 11:00pm. Pasowanie 
Pierwszoklasistów i Polonijny Dzień Dwujęzyczności, Dzień Nauczyciela 
26 października, sobota – Od godziny 9:00 am do 10:00am  przedstawienie 
teatralne dla dzieci   „Książę Papusz i jego przyjaciele”  w wykonaniu teatru 
„Teatr Czwarte Miasto” z Gdyni . Po przedstawieniu warsztaty teatralne. 
Zajęcia lekcyjne od 10:30am. 

12 pazdziernika Bankiet z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Brooklin NY 



  
LISTOPAD 
2 listopada, sobota – zajecia lekcyjne do godziny 12:30 pm. Modlitwa za 
zmarłych na cmentarzu 
3 listopada, niedziela – Szkolna Msza Święta godzina 10:00am 
9 listopada, sobota - zajęcia lekcyjne. Apel z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości 
16 listopada, sobota - zajęcia lekcyjne 
23 listopada, sobota – zajecia lekcyjne  
30 listopada , sobota – szkoła zamknięta Święto Dziękczynienia 

Egzamin z Języka Polskiego LOTE 
  

GRUDZIEŃ 
7 grudnia, sobota - zajęcia lekcyjne 
8 grudnia , niedziela – Msza Święta o godzinie 10:00am. Wizyta Świętego 
Mikołaja.  Bazar Bożonarodzeniowy.  
14 grudnia, sobota - zajęcia lekcyjne 
21 grudnia ,sobota – zajęcia lekcyjne  
22 grudnia,niedziela – Msza Święta godzinia 12:30 pm. Jasełka. Szkolny 
Opłatek 
28 grudnia , sobota – szkoła zamknięta: Nowy Rok  

15 grudnia – Spotkanie oplatkowe nauczycieli w Konsulacie RP  w NJ 

  
STYCZEŃ 
4 stycznia, sobota - zajęcia lekcyjne  
5 stycznia , niedziela- Szkolna Msza Święta godzina 10:00am. Kolędnicy 
Misyjni- zbiórka pieniędzy dla rówieśników w Kamerunie.  
11 stycznia, sobota – zajęcia lekcyjne 
18 stycznia, sobota - zajęcia lekcyjne  



19 stycznia , niedziela –  Msza Święta godzina 10:00am z błogosławienstwem 
dla dzieci Pawełki 
25 stycznia , sobota - zajęcia lekcyjne 
  
LUTY 
1 lutego, sobota - zajęcia lekcyjne 
2 lutego, niedziela- Szkola Msza Święta godzina 10:00am 
8 lutego, sobota - zajęcia lekcyjne  
15 lutego, sobota - zajęcia lekcyjne do godziny 11:30pm. Zabawa dla uczniów 
22 lutego, sobota - zajęcia lekcyjne 
29 lutego, sobota- zajecia lekcyjne  

15,16 lutego - Rekolekcje dla młodzieży w Amerykanskiej Częstochowie. 

  
MARZEC 
7 marca , sobota -zajecia lekcyjne 
8 marca, niedziela- Szkola Msza Święta godzina 10:00am 
14 marca, sobota - zajęcia lekcyjne 
21 marca, sobota – zajęcia lekcyjne 
28 marca, sobota – zajecia lekcyjne 

  

KWIECIEŃ 
4  kwietnia, sobota - zajęcia lekcyjne Egg Hunt 
5 kwietnia , niedziela – Niedziela palmowa, Msza Święta o godzinie 12:30 pm  
Bazar Wielkanocny 
11 kwietnia, sobota – szkoła zamknięta Wielkanoc 
18 kwietnia, sobota - zajęcia lekcyjne 
25 kwietnia, sobota - zajęcia lekcyjne 

  
MAJ 



2 maja, sobota – zajęcia lekcyjne. Apel z okazji Uczwalenia Konstytucji 3- go 
Maja 
9 maja, sobota - zajęcia lekcyjne do godziny 12:00pm Program artystyczny z 
okazji Dnia Mamy i Taty 
16 maja, sobota - zajęcia lekcyjne 
17 maja , niedziela – Dzień Międzynorodowy w Amerykańskiej 
Częstochowie.Udział dzieci szkolnych w Mszy Świętej o  godzinie  11:00am , 
po niej prezentacja Polski.  
23 maja ,sobota - szkoła zamknięta : Memorial Day Weekend 
30 maja , sobota  UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, 
PIKNIK 
31 maja , niedziela-Szkolna Msza Święta godzina 10:00am  
  
22- 25 maja Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toronto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


