Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II

PARKING & TRAFFIC CONTROL
1. Ulica Sobieski Street jest tylko dostępna aby dowieźć lub odebrać dzieci ze szkoły.
2. Na ulicy Sobieski St. (pomiędzy Ledochowski & Czacki) – Całkowity Zakaz PARKOWANIA!
3. Parking #1 jest zarezerwowany tylko i wyłącznie na funkcje kościelne (wesela, próby ślubne, msze, nabożeństwa
itp.) Żadna inna grupa nie powinna parkować na części nr. 1
4. Parking # 2 jest zarezerwowany tylko dla szkoły parafialnej św. Cyryla i Metodego (SSCM), które obejmują
wydarzenia sportowe i PSO w każdy piątek i w sobotę, ponieważ wydarzenia te różnią się w zależności od daty i
godziny z tego tez względu jest zakaz parkowania na parkingu nr. 2
5. Nauczyciele, pomoce, dyżurni, uczniowie klas licealnych, oraz rodzice proszeni są o parkowanie na Parkingu #4.
6. Grupa taneczna Polanie może korzystać z parkingu # 3 lub # 4 w soboty od godz. 12:30 pm
7. Rodzice, którzy mają dzieci w młodszych klasach proszeni są o parkowanie na parkingu #4. Prosimy o przejście z
dzieckiem na zajęcia i po zajęciach.
8. Dzieci z klas starszych powinne być przywiezione lub odebrane spod szkoły. Samochody ustawiają się w linii na
ulicy Sobieski a następnie na ulicy Ledochowski. Wyjazd tylko ulicą Czacki!
9. Religia: Katecheci i pomoce mogą korzystać z parkingu # 3 . Rodzice, którzy mają dzieci na religii mogą korzystać z
parkingu # 4.
10. Możliwe, że nastąpi zmiana odnośnie parkingu # 3 z powodu zbliżającej się budowy plebanii parafialnej przy ul.
Ledochowskiego 541, o czym poinformujemy Państwa w późniejszym czasie.
11. PROSIMY O ZASTOSOWANIE SIĘ DO WSZELKICH UWAG OSÓB KIERUJĄCYCH RUCHEM - CROSSING GUARD oraz
LEMONT POLICE, które pomagają naszej szkole w utrzymaniu bezpieczeństwa!
12. Dziękujemy bardzo za Waszą współpracę! Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
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