
POLSKI PROGRAM RELIGIJNY  
przy parafii Św. Konstancji 

 

 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU RELIGIJNEGO PRZY PARAFII                 
ŚW. KONSTANCJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OPARCIU                               

O WYTYCZNE STANU ILLINOIS ORAZ ARCHIDJECEZJI CHICAGO 

Zgodnie w rozporządzeniem Archidiecezji Chicago, lekcje religii mogą być prowadzone 
przez katechetów wyłacznie raz w miesiącu. W związku z czym, chcąc zachować ciągłość 
edukacji naszych uczniów i mając na uwadze ważną rolę jaką religia odgrywaja w 
formowaniu i przybliżaniu dzieci i młodzieży do Boga i Kościoła, Program Religijny 
wprowadza następujące regulacje dotyczące roku szkolnego 2020/2021 : 

 
 
 

1. Religia będzie w każdy Pierwszy Piątek od godz. 5:00 po południu do 8:30 
wieczorem oraz w Pierwszą Sobotę od godz. 9:00 rano do 12:30 po południu.  

2. W tych dniach nie będzie zajęć z Polskiej Szkoły.  
3. Lekcje religii zostaną połączone z Mszą Św., nabożeństwami, projektami, 

projekcjami filmów i innymi zajęciami, które urozmaicą katechezę i rozwiną 
kreatywne podejście uczniów do zajęć. 

4. W klasie nie może być więcej nie 15 uczniów oraz Katecheta. 
5. Prosimy, aby Rodzic po kakatechezie sprawdzał FOLDER, który uczeń otrzyma przy 

rejestracji oraz stronę internetową: 
WWW.STCONSTANCE.ORG/PolskiProgramReligijny 

6. KLASY SAKRAMENTALNE będą miały dodatkową katechezę: 
a) I KOMUNIA: trzecia środa każdego miesiąca od godz. 5:30pm do 6:30pm 
b) BIERZMOWANIE: trzeci poniedziałek każdego miesiąca od godz. 5:30pm do 6:30pm 

 

   GODZINY ZAJĘĆ NA ROK 2020/2021 
Piątek: klasy 0, 1, 2 od godz: 5:00 do 8:10 wieczorem 
             klasy 3, 4, 5 od godz: 5:00 do 8:15 wieczorem 
             klasy 6, 7, 8 od godz: 5:00 do 8:20 wieczorem 
 
Sobota: klasy 0, 1, 2 od godz: 9:00 do 12:10 po południu 
              klasy 3, 4, 5 od godz: 9:00 do 12:15 po południu 
              klasy 6, 7, 8 od godz: 9:00 do 12:20 po południu 
 

 Prosimy aby odbierać uczniów o wyznaczonym czasie i zachować dystans 
społeczny. 

 Dzieci, które nie zostaną odebrane na czas, będa przeprowadzone  
do Sali Ks. Borowczyka.  

 Rodzice dzieci, które będą odbierane z Sali Ks. Borowczyka płacą 
tzw. „late fee” w wysokości $20 

 Bezzwrotny depozyt w wysokości $100 powinien być uiszczony w dniu rejestracji 
dziecka. 

 Opłata za rok szkolny musi być uregulowana do listopada.  
 Pomoc finansowa jest dostępna w naszej parafii. 



IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA_________________________________  KLASA_____________ 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA_________________________________  KLASA_____________ 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA_________________________________  KLASA_____________ 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA_________________________________  KLASA_____________ 

 
ZASADY BEZPIECZĘŃSTWA JAKIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ 
PODCZAS LEKCJI RELIGII  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 

 
1. Dzieci i dorośli wchodząc do szkoły muszą mieć ubraną maskę. 
2. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie muszą mieć ubraną maskę podczs lekcji. 
3. Każda osoba wchodząca do szkoły będzie miała mierzoną temperaturę.  
4. Każda osoba wchodząca do klasy musi zdezynfekować ręce. 
5. Uczniowie nie zmieniają klas. 
6. Korzystanie z korytarzy i łazienek będzie w oparciu o wytyczne zachowania 

dystansu społecznego. 
7. Nauczyciele będą dezynfekować ławki w klasach oraz ręce uczniów w czasie lekcji. 

Cała szkoła będzie poddana dezynfekacji/czyszczeniu każdego wieczoru. 
8. Posiłki będą spożywane w klasach. W każdej klasie indywidualnie będzie można 

zakupić: pizza/snacks oraz napoje, z zachowaniem środków higieny. 
9. W każdej klasie będzie przebywać maksymalnie 15 uczniów 
10. Ławki będą ustawione z zachowaniem dystansu społecznego.  
11. Rodzice/Opiekunowie będą mogli wejść na teren szkoły tylko w wyjątkowych 

sytuacjacj. 
12. Uczeń który przed szkołą ma jakiekolwiek objawy choroby musi pozostać w domu. 
13. Jeśli uczeń lub członek rodziny został zdiagnozowany na COVID 19 – rodzic musi 

natychmiast powiadomić szkołę, aby cała klasa wraz z  nauczycielem zostali 
poddani 14-dniowej kwarantannie.  
 
Parafia nie ponosi odpowiedzialności w razie choroby COVID 19 
 

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w każdej chwili w zależności od decyzji 
podjętych przez Archidjecezję Chicago lub Stan Illinois. 

 
Podpis Rodzica/ Opiekuna: ............................................................................. 

 

Data: ...................................... 



KALENDARZ ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

WRZESIEŃ 
11/12    Rozpoczęcie roku szkolnego Mszą      

       Świętą i zajęcia polskiej szkoły 
18/19    Zajęcia polskiej szkoły 
25/26    Zajęcia polskiej szkoły 
 

PAŹDZIERNIK 
2/3        Religia  
9/10      Zajęcia polskiej szkoły 
16/17    Zajęcia polskiej szkoły 
23/24    Zajęcia polskiej szkoły 
30/31    Zajęcia polskiej szkoły 

LISTOPAD 
6/7         Religia 
13/14     Zajęcia polskiej szkoły 
20/21     Zajęcia polskiej szkoły 
27/28     Nie ma zajęć 
 

GRUDZIEŃ 
4/5        Religia 
11/12    Zajęcia polskiej szkoły 
18/19    Zajęcia polskiej szkoły 
25/26    Nie ma zajęć 
 

STYCZEŃ 
1/2       Nie ma zajęć 
8/9       Religia 
15/16   Zajęcia polskiej szkoły 
22/23   Zajęcia polskiej szkoły 
29/30   Zajęcia polskiej szkoły 

LUTY 
5/6       Religia 
12/13   Zajęcia polskiej szkoły 
19/20   Zajęcia polskiej szkoły 
26/27   Zajęcia polskiej szkoły 

MARZEC 
5/6       Religia 
12/13   Zajęcia polskiej szkoły 
19/20   Zajęcia polskiej szkoły 
26/27   Zajęcia polskiej szkoły 
 

KWIECIEŃ 
9/10      Religia 
16/17    Zajęcia polskiej szkoły 
23/24    Zajęcia polskiej szkoły 
30/1      Zajęcia polskiej szkoły 

MAJ 
7/8      Religia 
14/15  Zajęcia polskiej szkoły 
21/22  Zakończenie roku szkolnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 2 – I KOMUNIA 
DODATKOWE KATECHEZY W TRZECIE ŚRODY MIESIĄCA 

GODZ: 5:30PM – 6:30PM 
SALA KS. BOROWCZYKA 

 
 

 

ROK 2020 

PAŹDZIERNIK 21 

LISTOPAD 18  

GRUDZIEŃ 16 

 

ROK 2021 

STYCZEŃ 27 

LUTY 24 

MARZEC 17 

APRIL 21 

 

 

 

 

KLASA 8 – BIERZMOWANIE 
DODATKOWE KATECHEZY W TRZECIE PONIEDZIAŁKI MIESIĄCA 

GODZ: 5:30PM – 6:30PM 
SALA KS. BOROWCZYKA 

 
 

ROK 2020 

PAŹDZIERNIK 19 

LISTOPAD 16 

GRUDZIEŃ 14 

 

ROK 2021 

STYCZEŃ 25 

LUTY 22  

MARZEC 15 

APRIL 19 
 

 


