
 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

serdecznie witam Was wszystkich ! 

Czas wakacji i odpoczynku dobiegł końca i z radością informuję, że po przerwie spowodowanej pandemią COVID - 19                  
wracamy do szkoły. Jednak nasz powrót do ławek lekcyjnych związany jest  
z różnymi obostrzeniami narzuconymi przez Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois oraz Archidiecezję Chicago. 

Nowy rok szkolny 2020/21 stawia przed nami zadania, które dla dobra nas wszystkich musimy realizować. Zdrowie i                 
bezpieczeństwo uczniów oraz innych osób przebywających na terenie szkoły jest dla nas najważniejsze.  

Oto kilka zasad, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać: 

1. W budynku szkolnym obowiązuje noszenie maseczek.  
2. Rodzice i Opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły. 
3. Korzystanie ze wspólnych podręczników, przyborów szkolnych jest zabronione. 
4. Posiłki będą spożywane tylko w klasach. Sklepik szkolny będzie nieczynny. 
5. W razie choroby dziecka, będzie ono zatrzymane do czasu przyjazdu rodzica w specjalnie do tego przeznaczonej 

sali . 
6. Rodzice są zobligowani do wypełnienia załączonego formularza i zwrócenia go pierwszego dnia nauki do szkoły. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zarażenia wirusem COVID-19. 
7. Gdyby w rodzinie doszło do zarażenia wirusem COVID-19, należy natychmiast powiadomić  

o tym szkołę.  
8. Przy wejściu do szkoły, każdemu dziecku mierzona będzie temperatura i dezynfekowane ręce. Przy gorączce 100.4 

F uczeń nie będzie mógł brać udziału w zajęciach szkolnych. Każdy, kto ma objawy chorobowe, powinien zostać w 
domu. 

9. Do szkoły wchodzimy dwoma wejściami: od strony parkingu przy szkole wchodzą klasy, które uczą się na II piętrze 
(od kl. 4 - kl. III LO). Od strony ulicy New England klasy, które uczą się na pierwszym piętrze (od przedszkola do 
kl. III). Wyjście odbywać się będzie tymi samymi drzwiami co wejście. Klasy będą wypuszczane ze szkoły w 
określonej kolejności.  
 

Nowy rok szkolny rozpoczynamy 18 września Mszą św. o godz. 5:00 pm w kościele Saint Rene. Po mszy dzieci z 
nauczycielami przechodzą do klas szkolnych.  

19 września zajęcia odbywają się w godz. 9:00 - 1:00. Program katechetyczny rozpoczyna się  
w październiku i będą to 4 godziny raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zajęć dla poszczególnych klas otrzymają                 
Państwo w późniejszym terminie. 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i samych sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Powodzenia, 

mgr Kinga Kościelniak 

Dyrektor szkoły 
 

 


