Parking

Dzień dobry Państwu

W związku z bezpieczeństwem wszystkich uczniów Polskiej Szkoły w Lemont został opracowany
nowy system przywozu i odbioru dzieci oraz parkowania:












Ulica Sobieski jest ulicą expresową, tzn. podjeżdżamy - dziecko wysiada i odjeżdżamy.
Na tej ulicy nie parkujemy w ogóle.
Wszystkie osoby, które mają dzieci od klasy przedszkolnej do drugiej włącznie, młodsza
klasa bilingual oraz osoby mające permit "niepełnosprawny " parkują zaraz przy
budynku szkolnym ( sala gimnastyczna). Zdajemy sobie sprawę, że państwo musza
wejsć do budynku i odprowadzić dziecko do klasy. Prosimy jednak o nieprzebywanie w
budynku dłużej niz 15 minut, gdyż w ten sposób będą państwo blokować innych. Jeżeli
pobyt państwa w budynku szkolnym będzie dłużej niż 15 minut, to proszę przeparkować
samochód na PARKING DLA RODZICOW ( naprzeciwko groty ) lub od razu tam wjechać.
Parking przy ulicy Ledochowski ( naprzeciw szkoły ) jest zarezerwowany tylko i wyłącznie
dla NAUCZYCIELI, POMOCY I CZŁONKÓW ZARZĄDU SZKOLNEGO
Parking naprzeciwko groty jest dla WSZYSTKICH RODZICÓW I UCZNIÓW, którzy musza
wejsć do szkoły na dłużej niż pół godziny. WSZYSCY DYŻURNI, również parkują na tym
parkingu.
Parking przy kosciele jest tylko i wyłącznie zarezerwowany na potrzeby koscioła - Msze
sw. sluby, pogrzeby.
Wszystkich PIESZYCH, prosimy o przejscie chodnikiem przy ulicy Ledochowski do lewej
strony ulicy Sobieski a następnie przechodzimy przez ulicę Sobieski do budynku
szkolnego.
Ten sam sposób będzie obowiązywał przy odbiorze dzieci ze szkoły.
Prosimy wszystkich kierowców i pieszych o podporządkowanie się do poleceń osób
kierujących ruchem i NIE OBRAŻANIA tych osób w jakikolwiek sposób. Posłuszeństwo
usprawni cały te nowy dla nas wszystkich proces.

Przez pierwsze dwa miesiące będziemy obserwować czy ten system jest dobry i sprawny i w
miarę możliwosci będziemy go usprawniać. Przede wszyskim będziemy pracować nad
BEZPIECZENŃSTWEM DZIECI. Prosimy o wyrozumiałosć i cierpliwosć.
Z góry dziękujemy za współpracę. Wspólnie możemy tego dokonać.

PARKING RULES
For the safety of our children, new parking regulations have been issued.







Sobieski street is only used to drop off the kids and drive away immediately.
THERE IS NO PARKING ON THIS STREET.
Everyone with children from preschool to 2nd grade, and people with handicap permit,
should park at the lot attached to the school’s building (next, to the Gym). Please do not
stay at the school for more than 15 min.
The parking lot on Ledechowski street, across from the school is reserved only for
TEACHERS, TEACHER’S AIDS AND SCHOOL BOARD MEMBERS.
The parking lot across from the church is designated for PARENTS, STUDENTS AND HALL
MONITORS.
The church’s parking lot is reserved for church’s events only.

We are asking all drivers and pedestrians to obey new rules and respect people directing traffic.

