
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szanowni Rodzice 

Zgodnie z zaleceniami administratora budynku, którym jest Trinity Lutheran School, 

uprzejmie Państwu przypominamy główne wytyczne, dotyczące przyprowadzania i 

odbierania dzieci ze Szkoły Języka Polskiego w Burr Ridge. A mianowicie: 

 

1. Prosimy aby przed przybyciem do szkoły sprawdzana była w domu temperatura oraz 

wszystkie z wymienionych symtomów wskazujących na COVID-19  (tj. katar, kaszel, 

gorączka, duszności, bóle mieśni, bóle gardła, wymioty lub kontakt z osobą chorą). 

2. Dodatkowe sprawdzanie temperatury oraz zadawanie pytań dotyczących zdrowia, 

odbywać sie będzie bezpośrednio na parkingu szkolnym, uczniowie NIE opuszczają 

samochodu do momentu sprawdzenia przez upoważnione osoby wszystkich 

informacji dotyczących symptomów i otrzymaniu zgody na wyjście na parking 

szkolny. 

Wyjątek stanowią rodzice klas najmłodszych,którzy w razie dużej konieczności mogą 

podejść do wejścia do budynku (po wcześniejszym zaparkowaniu samochodu na 

parkingu). 

3. Wszystkich obowiązuje nakaz noszenia maseczek na twarzy.  

4. Rodzice NIE opuszczają samochodów, odjeżdzają z parkingu kierując się według 

znaków wyjazdu w stronę ulicy German Church Rd.  

5. Samochody NIE blokują wjazdu na parking od strony ulicy German Church Rd, ani 

też NIE parkują na ulicy. Prosimy aby zostawiać samochody, TYLKO na parkingach 

szkolnych.  

6. Uczniowie, wchodzą do szkoły przy zachowaniu bezpiecznych odległości.  

7. Klasy: Przedszkole, 0, 1 – wchodzą do budynku o godz. 8:45 wejściem NR 1. 

Wychodzą ze szkoły o godz. 11:45. (Każde dziecko, odbierane jest indywidualnie 

przez rodziców/opiekunów) przy wejściu, przez które wchodziło rano do budynku.  

8. Klasy: 2, 3, 4, 5 – wchodzą do budynku o godz. 9:00 wejściem NR 1. Wychodzą ze 

szkoły o godz. 12:00. (Każde dziecko, odbierane jest indywidualnie przez 

rodziców/opiekunów) przy wejściu, przez które wchodziło rano do budynku.  

9. Klasy: 6, 7, 8, LO – wchodzą do budynku o godz 9:00 wejściem NR 2 (od strony 

placu zabaw). Zajęcia dla klas starszych trwają do godz. 12:00.  

10. Każda osoba po wejściu do budynku, obowiązkowo musi umyć ręce płynem 

dezynfekującym i ma sprawdzaną temperaturę.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Odbiór uczniów ze szkoły: 

 

1. Rodzice podjeżdzają samochodami pod wejście główne, ustawiajając się wzdłuż 

chodnika (jeden za drugim). 

2. Jeżeli brakować będzie miejsca, samochody jadą w stronę parkingu.  

3. Nie wolno parkować samochodów na ulicy (German Church Rd). 

4. Nie można tworzyć podwójnej linii samochodów, gdyż zagraża to bezpieczeństwu 

uczniów.  

5. Pomocne mogą być plansze/duże kartki z nazwiskiem i nr. klasy, włożone za 

przednią szybę lub boczną/prawą stronę szyby w aucie. Pomoże to w sprawniejszym 

odbiorze uczniów z klas i płynniejszym ruchu samochodów na parkingu.  

6. Rodzice pragnący odebrać swoje dzieci osobiście, po zaparkowaniu auta na 

parkingu, przechodzą na chodnik lub trawnik, zachowując odległości między sobą, 

jak rownież dystans od wejścia głównego.  

7. Uczniowie klas starszych, posiadajacy młodsze rodzeństwo wychodzą zawsze 

wejściem/wyjściem młodszego brata lub siostry.  

8. Rodzice uczniów klas starszych (wejście NR 2) podjeżdzaja samochodami blisko 

wyjścia.  

 

 

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i współpracę w przestrzeganiu  

niniejszego regulaminu w tej nowej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji. 

  

Dyrekcja i Zarząd Szkoły. 

 


