Polska Szkoła im. Św. Urszuli Ledóchowskiej

REGULAMIN SZKOŁY 2021 na czas COVID-19
W roku szkolnym 2021 zostają otwarte klasy:
- od klasy zerowej do III liceum (Franklin Park),
- od klasy pierwszej do ósmej (Wood Dale).
Wszystkie zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych w budynkach starannie przygotowanych
w/g wszelkich przepisów Covid – 19.
W związku z powyższym szkoła dysponuje ograniczoną liczbą sal i mieszczących się w nich
uczniów.
Zajęcia odbywają sie w godzinach:
- piątek (Franklin Park) od 4.45pm do 8.15pm.
- poniedziałek (Wood Dale) od 4.45pm do 8.15pm,

•
•
•
•
•

Uczniowie przebywają w szkole tylko w swoich klasach lekcyjnych, nie ma przerw
pomiędzy lekcjami na korytarzach.
Od dnia rozpoczęcia roku szkolnego szkoła nie zwraca czesnego.
Szkoła nie zwraca opłat w przypadku usunięcia ucznia ze szkoły drogą dyscyplinarną.
Uczeń i jego rodzice ponoszą koszty materialno-finansowe za zniszczenia dokonane
przez ucznia wskutek niewłaściwego eksploatowania sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Od nowych uczniów wymagamy:
- świadectwa ukończenia z poprzedniej klasy z innej placówki szkolnej.
Rodzice są zobligowani do wypełnienia załączonych dokumentów/ Waiver of liabilityjednorazowo i podpisanie REGULAMINU SZKOŁY NA CZAS COVID 19 – jednorazowo.
Brak wypełnionych dokumentów wiąże się z nie wpuszczeniem ucznia do szkoły.

•
•

Zadania domowe dla uczniów będą umieszczone na stronie internetowej szkoły lub
wysyłane przez nauczyciela drogą elektroniczną na podany adres email rodzica.
Bieżące informacje będą umieszczane na stronie inernetowej szkoły oraz wysyłane emailowo do rodziców.

•

•

Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i wejściem do szkoły zostanie mierzona
temperatura. Przy podwyższonej temperaturze /100.4F/, uczeń nie może wejść na teren
szkoły i musi zostać natychmiast odebrany przez rodziców/opiekunów.
W przypadku odebrania ucznia ze szkoły podczas zajęć lekcyjnych, rodzic zobowiązany
jest do wypisania specjalnej formy i wręczenie osobie wpuszczającej do budynku
szkolnego.

Przepisy obowiązujące ucznia w klasie:
•
•
•

•
•

Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia swoich książek i zeszytów oraz przyborów
szkolnych.
Uczeń może przynieść podpisaną butelkę plastikową wody,
Podczas zajęć lekcyjnych obowiązują maseczki. Uczeń musi mieć w plecaku zastępczą
maseczkę i jeżeli jest uczulony na płyny dezynfekujące swoje mokre chusteczki
dezynfekujące.
Wyjście z klasy do łazienki, tylko za pozwoleniem nauczyciela i tylko w nagłej potrzebie.
Na czas pandemii od każdego rodzica prosimy o wsparcie w postaci niezbędnych
środków czyszczących, które wykorzystamy dla Waszego dziecka:
jedno opakowanie mokrych chusteczek,
jeden środek dezynfekujący w postaci płynu lub opakowanie „disinfecting wipes”.
LICZYMY NA PAŃSTWA ZROZUMIENIE I WSPÓŁPRACĘ! DZIĘKUJEMY RODZICOM,
KTÓRZY ZAPISALI SWOJE DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY! DZIĘKUJEMY ZA
ZAUFANIE I WITAMY SERDECZNIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM
Akceptacja regulaminu przepisów szkoły
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym Regulaminem Szkoły i akceptuję jego
warunki.
Imię i Nazwisko Rodzica lub opiekuna:
_________________________________________
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna:
__________________________________________

