Drodzy Rodzice
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi 12 września 2020 roku.
Jak wszystkie placówki edukacyjne w Stanie Illinois, Szkoła Języka Polskiego w Burr Rigde
zobowiązania jest aby przestrzegać zalececeo gubernatora, jak rownież Departamentu
Zdrowia Publicznego Stanu Ilinois i Archidecezji Chicago. W związku z czym niezbędne jest
wprowadzenie killku zmian, które obowiązywać będą aż do odwołania.
1. Wszystkie osoby przebywające w sobotę w szkole obowiązuje noszenie maski, jak również
sprawdzenie i mierzenie temperatury.
2. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maskę oraz proszona będzie o
pozostawienie swojego imienia i nazwiska, telefonu, e-mail oraz imienia dziecka i klasy do
której chodzi.
3. Zajęcia w soboty rozpoczynać się będą dla klas: Przedszkola, 0, 1 od godz 8:45 do 11:45.
Wchodząc przez wejście główne (WEJŚCIE NR 1), po wcześniejszym sprawdzeniu
temperatury przez rodziców w domu oraz w samochodzie na parkingu szkoły przez
pracowników szkoły. (Temperatura powyżej F 98.6 / 37 C lub 100.4 F/38C - takie osoby nie
zostaną wpuszczone)
4. W razie potrzeby za wyjątkiem rodziców/opiekunów przedszkolaków w pierwszych dniach
szkoły rodzice nie będą wpuszczani do budynku.
5. Zajęcia dla klas 2,3,4 rozpoczynają się o godz 9 do godz 12. Wchodząc przez wejście główne
(WEJŚCIE NR 1)
6. Wszyscy uczniowie po sprawdzeniu przez rodziców temperatury w domu, beda rownież mieli
kontrolowaną temperaturę i pytani będą o symptomy takie jak: katar, nudności, kaszel,
problemy oddychaniem, biegunka. Rodziców których dzieci cierpią na alergie sezonowe
prosimy o przyniesienie zaświadczenia od lekarza, że widoczne objawy są wynikiem
stwierdzonej alergii.
7. Uczniowie klas 5,6,7,8, L0 wchodzą od strony drugiego parkingu (od strony placu zabaw)
(WEJŚCIE NR 2).
8. Rodzice pozostają na parkingu, dopóki dziecko nie wejdzie do budynku.
9. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych.
10. Każdy uczeo może mieć butelkę wody i drobną przekąskę (tylko dla siebie). Woda z fontanny
nie bedzie dozwolona.
11. W ubikacjach w tym samym czasie mogą przebywać tylko dwie osoby.
12. Rodzice NIE wpuszczani są do budynku po odbiór dzieci. Oczekują w oznaczonych godzinach
przy wejściu, do którego dziecko weszło. W przypadku uczniów z różnych klas jak i różnych
wejść należy czekać tam gdzie jest najmłodsze dziecko (starsze rodzeostwo zostanie tam
rownież skierowane).
13. Uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku według przypisanych numerów wejść.
14. Uczniowie będą również dodatkowo dezynfekować swoje przybory, biurka, krzesła. W
klasach młodszych pomagać będą osoby dorosłe.
15. Lista wymaganych przyborów szkolnych: plecak, podręczniki, zeszyty, 2 ołówki, 2 długopisy,
gumka, nożyczki, temperówka, ściereczki dezynfekujące, płyn do rąk, 2 maseczki.

16. W przypadku gdy zostanie nam narzucone przez gubernatora lub Archidiecezję zamknięcie
szkoły, zajęcia będą prowadzone za pomoca platformy Zoom, które prowadzić będzie
wychowawca.
17. Decyzją Archidiecezji religia została ograniczona ilościowo do 1 godziny na miesiąc z
nauczycielem przebywającym fizycznie w klasach (czyli 15 godzin na rok). Reszta zajęć
prowadzona będzie alternatywnie po ponowych ustaleniach i konsultacji z o. Cystersami.
18. Aktualne informacje będą zamieszczane i ukazywać się bedą za pomocą strony szkolnej
(www.szkolajezykapolskiego.org ) oraz platformy społecznościowej Facebook (Szkoła Języka
Polskiego w Burr Ridge). Prosimy Paostwa o pilne śledzenie tych stron.
19. W razie pytao prosimy o kontakt.
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