
 

REGULAMIN  

Szkoły Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II 

 w Bostonie 
 

Rok szkolny 2021/2022 

 

WSTĘP  

Szanowni Rodzice! 

W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, obowiązujący dotychczas regulamin szkolny stał się  

w wielu punktach nieaktualny. W odpowiedzi na Państwa pytania skierowane do wychowawców 

Waszych dzieci, aby uwzględnić wszelkie sugestie i rozwiać wątpliwości, pragniemy zapoznać 

Państwa z poniższymi ustaleniami regulaminu, na zbliżający się rok szkolny 2021/2022. Szkoła 

będzie przygotowana na nauczanie personalne oraz w przypadku konieczności na nauczanie 

zdalne (on-line), zgodnie z zalecanymi wytycznymi stanowymi, co w szczegółach wyjaśniają 

przepisy poniżej. Nie przewidujemy opcji mieszanej tzw. hybrydowej. 

 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. 

Zgodnie z istniejącą wieloletnią tradycją, rok szkolny trwa od drugiej soboty września do drugiej 

soboty czerwca. W obecnym roku szkolnym zajęcia rozpoczynamy 11 września 2021.  

 

 

ZAPISY I REJESTRACJA UCZNIÓW. 

W odróżnieniu od lat ubiegłych, wyjątkowa sytuacja nakazuje wcześniejszą rejestrację i zapisy 

uczniów do szkoły, wyłącznie drogą elektroniczną.  

 

 

 

WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOLNEGO I ODBIÓR UCZNIÓW PO ZAJĘCIACH. 



W godzinach 9:15 do 9:45, zostanie uruchomione dodatkowe wejście do budynku szkoły, od 

strony Boston street. Aby zachować wymagany dystans, wejście do budynku i rozpoczęcie zajęć 

odbędzie się w zróżnicowanym czasie.  

W godz. 9:15 - 9:30 do budynku wchodzą uczniowie mający klasopracownie na piętrze.    

wejściem od ulicy Fr. Songin Way klasy IV, VI, VII i VIII. 

wejściem od Boston Street klasy II, III i V. 

Zajęcia lekcyjne trwają w tych klasach od 9:30 do 1:30. 

 

W godz. 9: 30 - 9:45 do budynku wchodzą uczniowie uczący się na parterze  

wejściem od ulicy Fr. Songin Way przedszkole młodsze, 

starszaki, zerówka i klasa I,  

Zajęcia trwają w tych klasach od 9:45 do 1:45. 

 

Rodzice zobowiązani są do towarzyszenia dziecku do drzwi budynku szkolnego w celu 

przekazania go osobom przyjmującym w wejściu wraz z OŚWIADCZENIEM o stanie zdrowia 

w danym dniu. Wzór stosownego formularza zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

Brak oświadczenia nie pozwoli na wejście ucznia do budynku szkolnego w danym dniu. 

Identyczny przepis obowiązuje podczas wejścia do budynku, wszystkich pracowników szkoły . 

Roztargnionym zapewnimy dodatkowe druki, w przypadku braku wypełnionego oświadczenia.  

 NA TERENIE SZKOŁY GDZIE ODBYWAJA SIĘ ZAJĘCIA PRZEYBWAĆ MOGĄ 

WYLĄCZNIE UCZNIOWIE ORAZ PRACOWNICY SZKOŁY!!! 

ODBIÓR UCZNIÓW 

Po zajęciach lekcyjnych 

• o godz. 1:30, uczniowie z piętra, czyli klasy II do VIII, zostaną sprowadzeni pod opieką 

wychowawców na parking pomiędzy budynkiem szkolnym i kościołem, używając 

bocznego wyjścia z sali Jana Pawła II.  

• Uczniowie z parteru zostaną sprowadzeni na parking o godz. 1:45.  

Podczas zajęć lekcyjnych, uczniowie mogą przemieszczać się wewnątrz budynku wyłącznie wg. 

ściśle określonych reguł np. podczas wyjścia do toalet lub w innych koniecznych przypadkach. 

Wszyscy uczniowie szkoły, podczas pobytu w toaletach i na korytarzach szkolnych, używają 

obowiązkowo masek, będących w dyspozycji osobistej ucznia! 

 

ZASADY OCHRONY OSOBISTEJ I HIGIENY PRACY. 



Wg. zaleceń na dzień dzisiejszy, uczniowie do kl. I włącznie, nie muszą używać maseczek, 

podczas zajęć lekcyjnych w swoich klasopracowniach. Od kl. II wzwyż maski obowiązują. 

Personel szkoły podczas trwania zajęć zobowiązany jest do noszenia masek.  

W budynku szkoły w określonych miejscach, zainstalowano dyspensery środków 

dezynfekcyjnych. Środki odkażające będą również w każdej klasopracowni do dyspozycji 

wychowawców. Podczas spożywanych posiłków uczniowie nie mogą się przemieszczać  

w przestrzeni klasowej. 

Uczniowie przynoszą jedzenie z domu (sklepik szkolny będzie nieczynny aż do odwołania).  

Podczas 4-godzinnego pobytu, wychowawcy będą zobowiązani do robienia częstszych przerw  

w zależności od potrzeb podopiecznych oraz wentylacji pomieszczeń. Każdy uczeń zobowiązany 

będzie mieć na wyposażeniu własny przybornik, którego zawartość określą wychowawcy. 

W przypadku wystąpienia podejrzanych symptomów choroby, osoby z podejrzeniem zostaną 

odizolowane w specjalnym pomieszczeniu zlokalizowanym na piętrze aż do czasu odbioru  

z budynku. 

W łazienkach zamontowano bezdotykowe urządzenia sanitarne, Pomieszczenia łazienkowe są 

podczas zajęć odkażane w zależności od potrzeb. Natomiast zgromadzone sprzęty na wyposażeniu 

w poszczególnych klasopracowniach nie będące w użyciu podczas lekcji, zostaną zabezpieczone 

przed dotykaniem. Budynek przed każdymi zajęciami zostanie sprzątnięty i odkażony zgodnie z 

zaleceniami. 

 

PODRĘCZNIKI I POMOCE NAUKOWE.  

Uczniowie rozpoczynający naukę, otrzymają odpłatnie podręczniki i ćwiczenia wg. złożonych 

zamówień przez poszczególnych wychowawców klas. Wyjątek stanowią uczniowie klasy 

pierwszej i drugiej, którzy otrzymają bezpłatnie pilotażowy podręcznik i ćwiczenia z zawartością 

programu na trzy lata nauki tj. w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Jedyną opłatą będzie 

skalkulowany koszt przesyłki tej partii podręczników z Polski, w przewidywanej wysokości około 

$10-15 od ucznia! Szkoła jest przygotowana na zaopatrzenie każdego ucznia w niezbędne pomoce, 

tj. podręczniki i ćwiczenia, bez względu na liczbę zarejestrowanych osób.  

OPŁATY. 

Miesięczna opłata wynosi: 

• za jedno dziecko $90 miesięcznie,  

• za dwoje dzieci $170,  

• za troje i więcej $ 205,  

oraz jednorazowa roczna opłata rejestracyjna od rodziny $20 i jednorazowa roczna opłata od 

rodziny na potrzeby Komitetu Rodzicielskiego $50. 



Jeśli przepisy stanowe wymuszą nauczanie on-line jako jedyną tymczasową opcję, zakładamy trzy 

półgodzinne lekcje z 5 min. przerwami, według zasad, które obowiązywały w okresie nauczania 

zdalnego od rozpoczęcia pandemii. Nie spowoduje to obniżenia opłat.  

Proponuje się uiszczanie odpłatności w systemie ,,Pay bill’’, po zgłoszeniu w swoim banku. 

Stworzymy również w ograniczonym zakresie możliwości wpłat u p. Księgowej, we wskazanym 

miejscu i czasie, dla osób które nie mogą tego zrobić elektronicznie. 

 

SPRAWY RÓŻNE 

 WALNE ZEBRANIE RODZICÓW z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności odbędzie 

się w Sali Jana Pawła II, 18 września o godz. 10:00am.  

Ze względów bezpieczeństwa, zajęcia komputerowe zostaną ograniczone do prezentacji 

różnorodnych projektów przez nauczyciela informatyki bezpośrednio w klasach na żądanie 

wychowawców.  

Dotychczasowe zajęcia pozalekcyjne są odwołane. Kalendarz szkolny opublikujemy na stronie 

szkoły po opracowaniu szeregu zagadnień z powyższego regulaminu. 

W oczekiwaniu na powrót Państwa dzieci do szkoły i zakończenia okresu pandemii o którym 

wszyscy bez wyjątków marzymy, przesyłamy serdeczne pozdrowienia. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas zajęć lekcyjnych.  

Wpis dziecka do rejestru szkoły jest zgodą na przestrzeganie powyższego regulaminu. 

Przepisy powyższego regulaminu mogą ulec zmianie w zależności od ustaleń stanowych. 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, zarząd komitetu rodzicielskiego i pracownicy administracyjni 

szkoły. 

Z poważaniem, 

Jan Kozak 

 

 

 

  Boston, 09.02.2021 

Link do rejestracji ucznia:    https://forms.gle/dmrSdYmcvvRoXRtH8 

Oświadczenie o stanie zdrowia: https://www.psboston.org/zalacznik/2020-09-15_10-25-

55_1_400535383_60_zalacznik.doc 

https://forms.gle/dmrSdYmcvvRoXRtH8
https://www.psboston.org/zalacznik/2020-09-15_10-25-55_1_400535383_60_zalacznik.doc
https://www.psboston.org/zalacznik/2020-09-15_10-25-55_1_400535383_60_zalacznik.doc

