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Lemont, 10 czerwca, 2020 

  

Szanowni Rodzice Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II w Lemont, 

  

Zarząd Polskiej Szkoły chciałby bardzo serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za Jubileuszowy 

Rok Szkolny 2019/2020. Był to bardzo niezwykły rok – nie tylko ze względu na Jubileusz ale i ze względu 

na światową pandemię Covid-19.  Znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji często przekraczającej nasze 

możliwości – jednakże dzięki wytężonej pracy Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, a nade wszystko dzięki Uczniom i Wam Szanowni Rodzice udało się dotrzeć do końca Roku 

Szkolnego.  Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w ciągu całego roku szkolnego a w szczególności za 

pomoc w e-lekcjach.  Zdajemy sobie również sprawę z tego, że nie wszyscy byli do końca 

usatysfakcjonowani w jaki sposób odbywały się e-lekcje, jednakże uważamy, że Wszyscy stanęli na 

wysokości zadania.   

Chcielibyśmy poinformować Rodziców, którzy powierzyli obecnemu Zarządowi kierowaniem Polskiej 

Szkoły im. św. Jana Pawła II, o następujących ważnych sprawach: 

1.Każdy z Nauczycieli otrzymał wynagrodzenie za wszystkie e-lekcje (czyli za cotygodniowe 

wysyłanie zadań oraz prac domowych lub za przeprowadzone lekcje wirtualnie). Wypłaty za lekcje 

zostały wypłacone zgodnie z budżetem na rok 2019/2020. 

2.Zakończenie Roku Szkolnego wraz z wręczeniem świadectw oraz dyplomów odbędzie się we 

wrześniu podczas rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 lub w innym terminie, który będzie 

możliwy - zgodny z przepisami  władz miasta  -  o czym Dyrekcja Szkoły oraz Zarząd poinformuje 

Państwa. 

3.Matura 2020 – według wcześniejszych komunikatów odbędzie się w wyznaczonym czasie tak, aby 

nasi Maturzyści mogli zdawać Maturę w warunkach bezpośredniego spotkania z Komisją 

Egzaminacyjną – o terminie będziemy informować. Togi oraz plakaty maturalne będą do odebrania 

w wyznaczonym czasie.  

4.Bal Maturalny dla klas XI oraz Lunch Gratulacyjny dla klas VIII może się odbyć w terminie, kiedy 

restrykcje pandemii zostaną zniesione, a Rodzice przy współpracy z Zarządem, wyrażą chęć 

zorganizowania uroczystości dla swoich dzieci.   

5.Zapisy na Rok Szkolny 2020/2021 są dokonywane drogą pocztową. Formularze oraz Regulaminy są 

dostępne na stronie: www.polschool.com/zapisy.  Opłaty można przesyłać czekiem lub przy pomocy 

aplikacji Zelle. 

6.Zajęcia w naszej szkole są nadal planowane na piątki oraz soboty równolegle z Programem Religii 

Dwujęzycznej przy Parafii Św. Cyryla i Metodego w Lemont. 

7.Zapisy na Program Religii będa dostępne od 1 lipca 2020 roku. 

8.Open House – w zwiazku z tym iż nie wiemy czy i kiedy będzie można zorganizować zapisy, 

zachęcamy do rejestracji drogą pocztową. Jezeli będzie możliwość zorganizowania Open House/Dnia 

Otwartego przed rozpoczęciem Roku Szkolnego, będzimy Państwa informować. 

9.Rodzice, którzy odbyli swój Dyżur pomiędzy wrześniem 2019 a 5 marcem 2020 roku otrzymają Rabat 

w wysokosci $50.00 przy zapisach na rok szkolny 2020/2021.  Osoby, ktόre nie miały możliwości 

odbycia swojego dyżuru pomiędzy marcem a majem – przy zapisach będą traktowani tak, jakby dyżur 

odrobili, a więc nie muszą dokonywać depozytu $50.00.  Osoby, które nie były na dyżurze i nie 

zgłosiły się do Pani Agnieszki Kuza w celu ustalenia innego terminu, są odpowiedzialne za zapłacenie 

nowego depozytu za dyżur na rok szkolny 2020/2021. 
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10. Oferujemy również zniżke w wysokosci 10% dla Rodzicόw, którzy zapiszą swoje dzieci do 30 lipca 

2020r. (zniżka za 1 dziecko - $45.00, za dwoje dzieci – $75.00, za troje dzieci - $95.00 za czworo - 

$105.00)   

11.Zgodnie ze Statutem Szkoły Walne Zebranie Rodzicόw miało odbyć się 20 marca 2020r.  Ze względu 

na Covid-19 i zawieszenie wszelkich zgromadzeń, powyższe zebranie nie odbyło się.  A co za tym 

idzie, wybory do Zarządu naszej Szkoły rόwnież zostały przełożone.  Wybory do Zarządu odbędą się 

na najbliższym Walnym Zebraniu.  Zostanie dokonany wybόr na następujące stanowiska: 

o   Prezes Szkoły 

o   Sekretarz Protokołowy 

o   Sekretarz Korespondencyjny 

o   Organizator Imprez 

12.Ze względu na sytuację, w której znaleźliśmy się i ze względu na brak możności przeprowadzenia 

wyborów, obecny Zarząd jednogłośnie postanowił, aby wszyscy członkowie pełnili swoje obowiązki 

do czasu kolejnego Walnego Zebranie, które zostanie zorganizowane w najblizszym możliwym 

terminie, zgodnie z zarządzeniami Archidiecezji oraz władz stanu Illinois – o terminie będziemy 

informować.  Jeżeli już dzisiaj ktoś z Państwa chciałby podjąć pracę w Zarządzie, bardzo prosimy o 

kontakt (zarzad@polschool.com albo 630-669-9700).  Serdecznie Zapraszamy!  Pamiętajmy: 

Rodzice także są odpowiedzialni za to jak funkcjonuje Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II. 

13.Chcielibyśmy również poinformować, iż rok finansowy 2019/2020 zakończymy z dniem 30 czerwca 

2020 bez strat finansowych.  Szczegóły zostaną podane na Walnym Zebraniu. 

14.Wszystkich Rodziców, którzy mają jakiekolwiek pytania bądź uwagi odnośnie naszej Szkoły prosimy 

o kontakt z Zarządem. 

 

Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji równocześnie prosząc o to, aby byli Państwo w stałym 

kontakcie z Polską Szkołą im. św. Jana Pawła II.  Polecając się opiece naszemu Patronowi św. Janowi 

Pawłowi II wierzymy, że we wrześniu będziemy mogli wszyscy wspólnie podjąć nowe zadania na 

Nowy 2020/2021 Rok Szkolny.  

  

Zarząd Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II w Lemont: 

Margaret Śnieżko – Prezes Szkoły – stanowisko otwarte 

Anna Krzemien – Wiceprezes Szkoły 

Agnieszka Kuza – Sekretarz Protokołowy – stanowisko otwarte 

Halina Duda – Sekretarz Korespondencyjny – stanowisko otwarte 

Katarzyna Bielański – Organizator Imprez – stanowisko otwarte 

Maciej Mirowski – Księgowy 

Komisja Rewizyjna: 

Adam Jasinski 

Krzysztof Golonka 

Grzegorz Karkoszka 


