Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat Szkolny
Rok szkolny 2020/2021
PHONE: (708) 415-0458
Drodzy Rodzice,
z nieukrywaną radością pragniemy powiadomić Państwa, że zajęcia w roku szkolnym 2020/21 odbywać się będą w
klasach, a nie zdalnie. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 21, 22 sierpnia 2020. Rzecz jasna, jak wszystkie placówki
edukacyjne w Illinois, Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza zobowiązana jest przestrzegać zaleceń gubernatora, jak również
Departamentu Zdrowia Publicznego Stanu Illinois. W związku z powyższym, zachodzą następujące zmiany w funkcjonowaniu
naszej szkoły, które obowiązywać będą aż do odwołania.
1. Zajęcia w piątki będą od godz. 4:45 po południu do 8:30 wieczorem, a w soboty od godz. 8:15 rano do 12 w południe.
2. W tym roku szkolnym zarządzeniem Archidiecezji religia może odbywać się tylko raz w miesiącu. W związku z tym zajęcia
z religii odbywać się będą w pierwszym tygodniu miesiąca w normalnych godzinach szkolnych, natomiast pozostałe trzy
tygodnie będą zajęcia z j. polskiego, historii i geografii. O ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.
(Zobacz: Kalendarz strona 2)
3. Rodzice nie będą mieli możliwości wchodzenia do budynku szkolnego, za wyjątkiem rodziców/opiekunów przedszkolaków.
4. Wszyscy uczniowie przed wejściem do budynku szkolnego będą mieli mierzoną temperaturę. W przypadku, gdy odczyt
na termometrze wskaże na stan podgorączkowy (37 C lub 98.6 F) lub gorączkę ( >38 C lub >100.4 F), dziecko nie
zostanie wpuszczone do szkoły. Sugerujemy, aby rodzice/opiekunowie sprawdzali temperaturę dziecku przed wyjazdem
do szkoły. Rodzice/opiekunowie proszeni są o pozostanie na parkingu, dopóki dziecko nie wejdzie do budynku
szkolnego/klasy.
5. Rodzice/opiekunowie przedszkolaków, pragnący wejść do budynku szkolnego z dzieckiem, będą również mieli mierzoną
temperature.
6. Rodzice/opiekunowie i goście wchodzący do budynku szkolnego będą musieli mieć założoną maseczkę oraz wpisać się na
listę (imię, nazwisko, numer telefonu, imię i nazwisko dziecka, klasa).
7. NIKT z widocznymi objawami chorobowymi nie zostanie wpuszczony do szkoły (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, nudności, problemy z oddychaniem, biegunka, etc.) Rodziców/opiekunów dzieci, które cierpią na alergie sezonowe
lub inne, prosimy o przyniesienie zaświadczenia od lekarza, że widoczne przewlekłe objawy jak kaszel, katar są wynikiem
stwierdzonej alergii.
8. Każdy uczeń zobowiązany jest przychodzić na zajęcia w szkole w maseczce.
9. Dzieci nie będą mogły pożyczać sobie przyborów szkolnych.
10. W klasach młodszych - przedszkole, 0, 1, 2, 3 dopuszczalne będzie przynoszenie drobnej przekąski (woda, sok, owoc,
batonik odżywczy). Spożywanie posiłków w szkole nie będzie dozwolone. Dlatego też uprzejmie prosimy, by dzieci ze zmiany
piątkowej zjadły obiad przed zajęciami w szkole, a dzieci ze zmiany sobotniej zjadły sowite śniadanie przed wyjazdem do szkoły.
Każdy uczeń może mieć butelkę wody. Woda z fontanny nie będzie dostępna.
11. Prosimy o uważne zapoznanie się z mapą budynku szkoły i nowym systemem korzystania z poszczególnych wejść:
Wejście nr:
1234-

Klasa 0, 1, 2, 3
Przedszkole
Klasa 4, 5, 6, 8
Klasa 7, Liceum1, 2, 3 i Goście

P1 – duży parking
P2 – mały parking (zakaz wjazdu)
Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa na parkingu!
www.pshsienkiewicza.com
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12. Rodzice/opiekunowie NIE będą wpuszczani do budynku, aby odbierać dzieci po zajęciach. Rodzice/opiekunowie mogą czekać
przed wejściem przypisanym klasie, do której uczęszcza dziecko (Zob. Punkt 11). UWAGA! W przypadku rodzin, które mają więcej
niż jedno dziecko, Rodzice czekają na dzieci przy drzwiach, którymi wchodziło najmłodsze dziecko!!! Do tego wyjścia dochodzą
też pozostałe dzieci z tych rodzin. Wszyscy inni uczniowie przychodzą i wychodzą według mapki pkt. 11.
13. Dezynfekcja w klasach. Uczniowie będą dezynfekować swoje przybory oraz biurka i krzesełka. W klasach młodszych
(przedszkole, kl. 0,1, 2, i 3) wytypowany zostanie rodzic do odpowiedniego odkażania klasy po zajęciach piątkowych i sobotnich.
W pozostałych klasach będą to robić uczniowie pod nadzorem nauczyciela.
14. Lista wymaganych przyborów szkolnych: kredki, 2 ołówki dobrze zaostrzone, gumka, nożyczki, 2 długopisy,
klej, temperówka, ściereczki dezynfekujące, płyn dezynfekujący do rąk i 2 maseczki.
15. W tym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli przychodzić na zajęcia piątkowe/sobotnie zamiennie. Uczniowie zapisani
na zmianę sobotnią mogą przychodzić WYŁĄCZNIE na zajęcia sobotnie.
16. W przypadku, gdy zamknięcie szkoły zostanie nam narzucone przez Archidiecezję lub inne władze odgórne, przejdziemy na
zdalne nauczanie na platformie ZOOM, lub Google Classroom, które będzie poprowadził wyznaczony nauczyciel w
normalnych godzinach lekcyjnych.
17. Prosimy o pilne śledzenie naszej strony internetowej oraz platformy społecznościowej Facebook, na których
zamieszczamy zawsze najświeższe informacje.
18. Wkrótce przeprowadzone zostaną wirtualne zebrania z Rodzicami poszczególnych klas poprzez ZOOM, podczas których
dyrekcja i nauczyciele odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.
19. W roku szkolnym 2020/21 klasa polsko-angielska nie będzie oferowana.
20. Uwaga: W roku szkolnym 2020/21 otwieramy filię naszej szkoły w Romeoville.
Zajęcia rozpoczną się już 1 października. Klasy od 0-8 będą spotykały się tylko w czwartki.
Więcej informacji już wkrótce.
Cieszymy się, że nareszcie będziemy mogli się zobaczyć na zajęciach w polskiej szkole. Prosimy o
kontakt z administracją, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania.
Sekretarz Korespondencyjny- Viola Bielobradek

- Język Polski, Historia, Geografia
- Religia
- Dni wolne
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