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It’s cool to be
in POLISH SCHOOL!!!



DROGI RODZICU,
MIESZKAJĄC POZA POLSKĄ
PODARUJ DZIECKU SWÓJ JĘZYK OJCZYSTY

Dwujęzyczność przynosi wiele korzyści.
Zapewnia dziecku prawidłowy rozwój emocjonalny i intelektualny.
Według najnowszych badań uczniowie dwujęzyczni osiągają lepsze 
wyniki niż uczniowie, którzy znają tylko jeden język.

• Twoje dziecko poznając język polski:

• Kształtuje więzi emocjonalne z rodzicami, dziadkami i dalszą rodziną

• Rozwija poczucie tożsamości i przynależności społecznej

• Nabiera szacunku i zrozumienia dla kultury polskiej

• Łatwiej opanowuje inne języki

• Rozwija swoją kreatywność oraz zdolności komunikacyjne

• Zwiększa swoje szanse na międzynarodowym rynku pracy

Czy wiesz, że w rejonie Chicago pracuje ponad 
40 polskich szkół?

Uczęszcza do nich kilkanaście tysięcy dzieci 
polskiego pochodzenia.

Na pewno znajdziesz jedną z nich w swojej  
okolicy!

Twoje dziecko nauczy się języka polskiego, pozna polską historię i geografię. 
Zapozna się ze wspaniałym dorobkiem kulturalnym Polski.
Nawiąże trwałe przyjaźnie z innymi polskimi dziećmi.

Polskie szkoły zrzeszone pod patronatem ZNP zapewniają swoim uczniom bogaty  
program nauczania, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia dodatkowe oraz  
uczestnictwo w życiu kulturalnym Polonii.

Weź udział w II Targach Szkół Polonijnych!
Zapoznaj się z ofertą polskich szkół aglomeracji chicagowskiej.

Po więcej informacji odwiedź stronę internetową  
Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce:  www.znpusa.org

Zadzwoń: 
312-520-6019  Ewa Koch (Prezes)
847-912-4193  Renata Rudnicki (Skarbnik)
773-653-5305 Halina Żurawski (Kolporter/ Biuro ZNP)

It’s cool to be
in POLISH SCHOOL!!!
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ZAPRASZAMY na doroczny, rodzinny piknik ZNP

W programie:
• Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych
• Konkursy z nagrodami
• Zajęcia sportowe
• Zajęcia plastyczne
• Niespodzianki
• Zdrowe letnie przysmaki

Gwarantujemy świetną zabawę oraz mile spędzone popołudnie!

Informacje na temat pikniku oraz II Targów Szkół Polonijnych można  
uzyskać na stronie internetowej ZNP:  www.znpusa.org
Telefon: 
312-520-6019 Ewa Koch (Prezes)
847-912-4193 Renata Rudnicki (Skarbnik)
773-653-5305 Halina Żurawski (Kolporter/ Biuro ZNP)

It’s cool to be
in POLISH SCHOOL!!!


