
•   2 i 3 październik  -    regularne zajęcia lekcyjne 

•   9 i10 październik -   regularne zajęcia lekcyjne       

• 16 i17 październik -  regularne zajęcia lekcyjne  

• 23 i 24 październik -  regularne zajęcia lekcyjne 

• 30 i 31 październik  -  regularne zajęcia lekcyjne 

Drodzy rodzice i uczniowie,  
  
Zarząd oraz Grono Nauczycielskie wyrażają serdeczne wyrazy podziękowania dla 
wszystkich rodziców za zaufanie oraz przestrzeganie wszystkich nowych regulacji. 

Wszelką korespondencje do nauczycieli prosimy wysłać na ich szkolne adresy 
emaliowe. Adresy do nauczycieli są na naszej stronie internetowej.  

Prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci  bezpośrednio do wychowawcy (nie na 
telefon Zarządu czy Dyrekcji). 

Uprzejmie prosimy rodziców o  przestrzeganie planu  przywozu i odbioru dzieci. 
Parking numer 1 (ten przy kościele) nie może być używany  przez Polska Szkołę. 

9 i 10 października obchodzimy Dzień Nauczyciela. Prosimy abyście 
w tym dniu podziękowali naszym nauczycielom za ich ciężką pracȩ i 
życzyli im dużo sukcesów w pracy zawodowej.  
  
24 października o 10:15 am wypada Obowiązkowe Walne 
Zebranie Rodziców. Prosimy wszystkich rodziców o liczne przybycie, 
gdyż będziemy w tym dniu przedstawiać i podejmować ważne decyzje 
dotyczące działalności naszej szkoły. Zebranie odbędzie się na sali 
gimnastycznej. 

25 października w kościele Sw. Cyryla i Metodego odbędzie się 
uroczysta msza z okazji patrona naszej szkoły Św. Jana Pawła II. 
Prosimy wszystkich o liczne przybycie.   

Komunikat - Październik 2020    
“Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej 

istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego 
przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) 

jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki.”    Św. Jan Paweł II



     31 października upływa ostateczny termin uregulowania płatności za szkołę bez kary.  

     Szkoła zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w kalendarzu zajęć. 

Wszystkich uczniów zainteresowanych rysowaniem, malowaniem, 
wycinaniem, lub tworzeniem zapraszamy do naszego kółka plastycznego w 

każdą sobotę od godz. 12:45 – 1:30 p.m. 
Kółko plastyczne jest prowadzone przez wykwalifikowaną panią mgr. 

Małgorzatę Radzik

KÓŁKO PLASTYCZNE!        
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ZASADY PRZYWOŻENIA UCZNIÓW: 

Celem naszej Polskiej Szkoły im. sw. Jana Pawła II jest zachowanie wszystkich uczniów oraz personelu szkoły w 
całkowitym bezpieczeństwie przy zachowaniu obowiązujących przepisów. 
W tym roku, ze względu na sytuację związaną z pandemia będzie obowiązywał następujący plan wchodzenia uczniów 
do  szkoły. 

●        Drzwi będą otwarte w: 
○         Piatki: 

■        od godziny 4:45PM dla Liceum 
■        od godziny 5:45PM dla uczniów od Przedszkola do klasy VIII 

○        Soboty: 
■        od godziny 8:45AM dla Liceum 
■        od godziny 9:45AM dla uczniów od Przedszkola do klasy VIII 

●        Uczniowie w maseczkach oraz utrzymując dystans społeczny wchodzą do szkoły według poniższego 
schematu. 

○        Klasy 6,7,8:  chodzą do szkoły używając wejścia przez salę gimnastyczna (GYM DOORS). 
○        Klasy przedszkolne, 1 i 2 oraz Liceum: wchodzą używając głównego wejścia (MAIN DOORS). 
○        Klasy 3,4 i 5:  używają wejścia na końcu budynku, drzwi nr. 2 (CHAMPIONS DOOR). 

Rodzice proszeni są o podjeżdżanie samochodami od ulicy Ledochowski Street, skręcając w Sobieski Street i 
pozostając na zachodniej stronie ulicy. Prosimy pamiętać, że jeśli Rodzice potrzebują wyjść z samochodu muszą mieć 
założoną maskę. 
  
Kadra szkoły zmierzy uczniowi temperature, zapyta o samopoczucie oraz zdezynfekuje ręce.  Uczeń musi mieć 
zasłonięte usta i nos oraz utrzymywać dystans społeczny. 
  
Rodzice samochodami ostrożnie wyjeżdżają z ulicy Sobieski na prawo lub na lewo w ulice Czacki. 
  
Dzieci, u ktorych będzie temperature powyzej 100.4 stopni lub będa mialy inne objawy Covid-19 nie beda mogly byc 
w szkole 
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ZASADY WYJŚCIA I WYJAZDU ZE SZKOŁY: 
Parkowanie na ulicy podczas odbierania uczniów ze szkoły jest zakazane! Prosimy parkować według 
planu.  Aby bezpiecznie i sprawnie powrócić po zajęciach musimy mieć maksymalna widoczność. Dlatego 
Rodzice/Opiekunowie proszeni są o parkowanie na wyznaczonych parkingach, wedlug najmlodszego dziecka w 
Rodzinie.   
 

Nauczyciele/Asystenci będą wyprowadzać swoich uczniów na wyznaczone parkingi.  Jeżeli uczeń ma młodsze 
rodzeństwo może udać się na parking tam gdzie są Rodzice/Opiekunowie. 

x Parking Lot 1 / PLB parking nie jest dostępny ze względu na Parafialne wydarzenia (Msze, Śluby, Pogrzeby itp.) 
x Parking Lot 2 / Gym parking lot przeznaczony jest dla Przedszkola, Zerówki, 1-szej i 2-giej klasy.  

Wyjazd z parkingu jest na wschód po Sobieski St. 
x Parking Lot 3 jest przeznaczony dla klasy 3-ciej, 4-tej oraz 5-tej. Wyjazd na północ po Ledochowski St. 
x Parking Lot 4 will przeznaczony dla klasy 6-tej, 7-mej, 8-mej oraz dla Liceum.  Lot 4 wyjeżdża przez 

alley do ulicy McCarthy St.  
 

Uczniowie będą wyprowadzani ze szkoły według podanego poniżej planu: 
x W piątki o godz. 8:30PM, a w soboty o godz. 12:30PM – Przedszkole, Zerówka, Klasa 1 i 2, przez 

główne wejście szkoły (Main Doors) 
x W piątki o godz. 8:35PM, a w soboty o godz. 12:35PM – Klasa 3, 4 i 5 drzwi na końcu budynku 

(Champions door) 
x W piątki o godz. 8:40PM, a w soboty o godz. 12:40PM – Klasa 6, 7, 8 oraz Liceum przez wyjście na Sali 

gimnastycznej (Gym doors)  
Prosimy o przestrzeganie wszystkich wytycznych, które zostały przygotowane w celu utrzymania 
bezpieczeństwa.  Zwracamy się z ogromną prośbą o cierpliwość.  Będzie to niewątpliwie sprawdzian naszej 
cierpliwości i szacunku do drugiego człowieka szczegόlnie podczas wyjazdu z parkingu.  Jednocześnie 
jesteśmy przekonani, że jest to bezpieczy plan dla całej Rodziny Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła.  
 
  
  

 

Parking nr. 3: 
- Teachers 
- 4th,5th, and 6th Grades 
- Exits North on to Ledochowski St. 

Parking nr. 2 / Gym Parking: 
- Pre-K, K, 1st, and 2nd 
- Parents need pick up children from Teacher/Assistance 
- Exits West on Sobieski Street 

 

Parking nr. 4: 
- High School 
- 6th, 7th, and 8th Grades 
- Exits southeast on to the alley and heads East to McCarthy St. 
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