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Szanowni Rodzice, 

 
Z pewnością wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy nasza Polska Szkoła „rusza’’ z nauką w tym tak 
bardzo nietypowym roku szkolnym 2020/2021. 
Już odpowiadamy, TAK. Na dziś (bo wiemy, że wszystko się zmienia z dnia na dzień) planujemy 
rozpoczęcie roku szkolnego 11 i 12 września. 
Plan, znowu na dzisiaj jest, że chcemy utrzymać zajęcia w piątek i sobotę a to będzie zależało od ilości 
zapisanych studentów. Koszt wynajmu budynku i sprzątania a teraz dodatkowych kosztów dezynfekcji 
jest bardzo wysoki. Ponieważ wynajmujemy budynek szkolny od Parafii SSCM w Lemont (Archidiecezja 
Chicago), dlatego zobowiazani jestesmy do przestrzegania  wszystkich obostrzeń, które obowiązują w 
budynku Szkoły Katolickiej Świętych Cyryla i Metodego oraz Stanu Illinois z ramienia Board of Education. 
Ciągłe coś się zmienia, ciągle mamy zebrania i ciągle dostajemy nowe informacje. 
TO CO WIEMY NA DZIEŃ DZISIEJSZY: 

1. Maseczki są obowiązkowe (choć i to się może zmienić) 
2. Będziemy mierzyć temperaturę przed wejściem do szkoły 
3. Musimy utrzymać odpowiedni dystans 
4. W klasach jest OGRANICZONA liczba ławek co wiąże się z ograniczoną liczbą dzieci na piątek i 

sobotę, dlatego prosimy o jak najszybsze zapisywanie swoich dzieci i młodzieży do Polskiej 
Szkoly im. sw. Jana Pawła II 

5. W szkole mogą przebywać tylko Dyrekcja, Nauczyciele, pomoce, uczniowie i osoby z Zarządu. 
6. W szkole NIE mogą przebywać Rodzice - czyli na ten moment Dyżury Rodziców są zawieszone. 
7. Dzieci i młodzież będą wchodzić i wychodzić trzema wyznaczonymi drzwiami. (dokładne 

informacje beda przeslane wkrόtce) 
8. Po każdych zajęciach klasy/ubikacje/korytarze będą dezynfekowane przez specjalną firmę. 
9. Musimy być przygotowani, że w każdej chwili możemy wrócić do e-learning. (nie jest planowane 

na ten moment ale nasza Szkoła bierze to pod uwagę i czyni przygotowania, aby lekcje były 
efektywne i atrakcyjne dla naszych uczniów) 

  
Bardzo wszyscy chcemy, żeby ten koszmar się już skończył. Pragniemy wrócić do normalnego 
życia bez strachu i obaw i zakazów i nakazów. Chcemy, aby nasze dzieci miały normalne, zdrowe 
dzieciństwo, aby mogły się bawić i przebywać ze swoimi rówieśnikami, bo tego potrzebują dla 
normalnego rozwoju. 
Nasza ogromna prośba, NIE poddawajcie się Państwo. Zapiszcie swoje dzieci do szkoły. 
Zapraszamy na dodatkowe dwa dni zapisów: w niedzielę, 23 i 30 sierpnia po każdej Mszy 
świętej w kościele  SSCM w Lemont, przy 608 Sobieski St.  
Przypominamy, że jest ograniczona liczba ławek w klasach.   
Prosimy spawdzac informcje na naszej stronie: www.polschool.com, Facebook oraz 
sledzic informacje przesylane droga elektroniczna (na e-maile oraz SMS-y) 

  
Mamy nadzieję zobaczenia z wszystkimi 

  
Halina Szyrzyna 
Dyrektor Szkoły 
oraz Zarząd Polskiej Szkoły im. sw. Jana Pawła II 
 

Święty Janie Pawle II – patronie szkoły – Módl się za nami! 
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