Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling
Chodzi mi o to, aby język giętki
powiedział wszystko, co pomyśli głowa.
Juliusz Słowacki

Wiadomości CO? GDZIE? KIEDY?
Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie !
Rozpoczynamy nowy rok szkolny, który jest dla nas kolejnym wyzwaniem! Mimo przedłużającej
się pandemii, bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli pozostaje naszym priorytetem. Dostosowując
się do wymaganych przepisów oraz współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, osiągniemy
zamierzone rezultaty!
Rozpoczęcie roku szkolnego 9, 10, 11 września 2021.
PLAN ZAJĘĆ zajęcia w pierwszym dniu szkoły skrócone- wszystkich obowiązują maseczki.
czwartek
piątek
sobota I zmiana
sobota II zmiana

5:00 pm - msza święta, po mszy spotkanie z rodzicami w klasach
5:00 pm - msza święta, po mszy spotkanie z rodzicami w klasach
9:30 am - spotkanie z rodzicami w klasach, o 11:00 am msza święta
11:00 am - msza święta, po mszy spotkanie z rodzicami w klasach

INFORMACJE DLA RODZICÓW
•

•
•
•
•

Wypełnienie i zwrot w pierwszym dniu szkoły obowiązkowych dokumentów:
(Dokumenty w załączniku lub do pobrania na stronie szkoły www.juliuszslowacki.org)
o
Zobowiązanie rodzica o przestrzeganiu przepisów– dla każdego ucznia
osobno
o
Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności - dla każdego ucznia osobno
o
Wniosek o wydanie lub przedłużenie legitymacji – według nowych
przepisów o szkolnictwie, każdy uczeń musi posiadać legitymację szkolną. Legitymacja
jest bezpłatna
o
Zawiadomienie o utracie lub zniszczeniu legitymacji – jeśli uczeń miał
legitymację w przeszłości, ale została uszkodzona lub zgubiona, wymagane jest
wypełnienie tego zawiadomienia
Nowi uczniowie w pierwszym dniu szkoły przedstawiają kopię świadectwa poprzedniej
klasy
PODRĘCZNIKI opłacone do 26 sierpnia, uczniowie otrzymują w klasach w pierwszym
dniu zajęć
Rejestracja REMIND w celu otrzymywania informacji SMS. Rejestracja na stronie
szkoły.
Zaopatrzenie dziecka w 2 extra maseczki oraz środek dezynfekujący. Maseczki
dowolnie w zależności od decyzji rodziców.
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•
•
•

Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling
W sklepiku szkolnym uczniowie mogą zaopatrzyć się w pizzę, drożdżówkę, pączki,
kanapki soki owocowe i wodę. W pierwszym dniu szkoły sklepik nieczynny. Ze względu na
uczulenia zabraniamy przynoszenia przekąsek z orzechami.
Mile widziana pomoc rodziców. Wolontariusze proszeni są o kontakt z Administratorem
Dyżurów p. Kasią Popiwniak tel. 847-849-7217
RODZICE NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZKOŁY W CZASIE TRWANIA ZAJĘĆ –
wyjątkowo w pierwszy dzień zajęć pozwalamy rodzicom na wejście do szkoły i
uczestniczenie we mszy świętej i zajęciach informacyjnych

WYMAGANIA W STOSUNKU DO UCZNIA
• Przestrzeganie Regulaminu Ucznia z naciskiem na wyłączenie sprzętu elektronicznego na

czas pobytu w szkole.
• Lista przyborów, które uczeń powinien mieć w teczce: kredki, 2 ołówki dobrze zaostrzone,
gumka, nożyczki, 1 długopis, klej, ściereczki lub płyn dezynfekujący do rąk, 2 extra
maseczki, podręczniki.

RUCH NA PARKINGU
Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa na parkingu!
• Punktualny przywóz i odbiór dzieci
• Uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku przydzielonym wejściem # 6 # 9 #10 #11.
Szczegóły w nadchodzącym czasie.
• Prosimy o uważne zapoznanie się z planem szkoły i oznakowaniem wejść
• Nauczyciele po zakończonych lekcjach wyprowadzają uczniów na zewnątrz, lub do drzwi
wyjściowych
• Wjazd na parking tylko obok policji na śwatłach od ulicy Communite Blvd.
UWAGA*
Wjazd na podjazd przed szkołą od ul. Dundee Rd, tylko dla rodziców klas najmłodszych
wejście #6.

KONTAKTY
Prezes - Beata Koczaj tel. 773-294-4277 - podręczniki
Skarbnik - Aneta Chwała tel. 312-375-4813 - zapisy
Administrator Dyżurów - Kasia Popiwniak tel. 847-849-7217
Bardzo ważna jest obecność Rodzica i Ucznia w pierwszym dniu. Będzie to krótkie spotkanie, ale
bardzo istotne zarówno dla Państwa jak i dla szkoły.
Wszystkim tym, którzy zapisali dzieci do naszej szkoły, zaufali naszym Nauczycielom i Zarządowi,
serdecznie dziękujemy. My ze swej strony postaramy się nie zawieść Państwa zaufania, a uczniom
stworzyć jak najlepsze warunki do nauki, zabawy, nawiązania przyjaźni dla uzyskania dobrych
wyników w nauce, dobrego samopoczucia i wzmocnienia własnej wartości.
Szczególnie w tych trudnych czasach liczymy na Państwa zrozumienie, odpowiedzialność i
empatię! Okażmy sobie respekt i szacunek!
Serdecznie zapraszamy na nasze pierwsze spotkanie ze szkołą.
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