Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II
w Lemont
608 Sobieski St.
Lemont, IL 60439
Tel. (630) 669 – 9700
www.polschool.com

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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