Często zadawane
pytania odnośnie
klasy zerowej
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708.452.7292
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www.epcusd401.org

Frekwencja i spóźnienia
Regularne i punktualne uczęszczanie do szkoły jest jednym z kluczowych czynników
prowadzących do sukcesu w nauce. Jednakże, jeśli dziecku zdarza się nieobecność czy
spóźnienie, prosimy o zastosowanie procedury podanej poniżej.
Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia nieobecności telefonicznie do godziny 8.30 w dniu
nieobecności. Zostawiając wiadomość na poczcie głosowej, prosimy o podanie daty,
imienia i nazwiska swojego i dziecka i powodu nieobecności.
Elmwood Elementary School
708.452.3558 - w godzinach pracy biura (8 am - 4 pm, od poniedziałku do piątku)
708-583-6260 - przed i po godzinach pracy biura (wiadomość głosowa)
John Mills Elementary School
708.452.3560 - w godzinach pracy biura (8 am - 4 pm, od poniedziałku do piątku)
708-583-6288 - przed i po godzinach pracy biura (wiadomość głosowa)

Kiedy należy zatrzymać dziecko w domu?

Regularne i punktualne uczęszczanie do szkoły jest jednym z kluczowych składników
prowadzących do sukcesu w nauce. Jednakże, w niektórych wypadkach należy zostawić
dziecko w domu. Należą do nich:
»

Gorączka: dziecko nie powinno przychodzić do szkoły w przypadku gorączki
(temperatura 100°F i więcej). Prosze zostawic dziecko w domu przez okres 24
godzin po ustąpieniu gorączki bez pomocy leku przeciwgorączkowego).

»

Wymioty lub biegunka: dziecko nie powinno przychodzić do szkoły przez 24
godziny po ustąpieniu symptomów.

»

Niezdiagnozowana wysypka.

» Choroby zakaźne: (takie jak: angina, grypa, ospa wietrzna, odra itp.) Dziecko
powinno pozostać w domu przez 24 godziny leczenia antybiotykiem lub po
zakończeniu okresu możliwości zarażania innych.
» Zapalenie spojówek
» Znalezienie gnid we włosach

W jakich sytuacjach szkoła odeśle dziecko do
domu?
»

Gorączka 100°F i więcej

»

Wymioty lub biegunka: dziecko powinno zostać w domu przez 24 godziny od
ustąpienia symptomów.

»

Niezdiagnozowana wysypka

»

Podejrzenie choroby zakaźnej (zapalenie spojówek, angina, ospa wietrzna,
liszajec, krztusiec, etc.)

»

Rana czy choroba wymagająca uwagi lekarza

»

Gnidy

»

Inne dolegliwości według decyzji pielęgniarki czy rodzica/opiekuna

B.A.S.E.C.
B.A.S.E.C. (opieka przed i po szkole) to program, który oferuje opiekę nad dziećmi przed i
po zajęciach lekcyjnych. Program oferowany jest w obu szkołach podstawowych dla
uczniów klas K - 5. Ilość miejsc w tym płatnym programie jest ograniczona. Po więcej
informacji odwiedzić proszę stronę internetową:
www.epcusd401.org/about-us/beforeafter-school-extended-care-basec

Zamknięcie szkoły i nagłe wypadki
Proszę upewnić się, że szkoła zawsze posiada Państwa aktualny numer telefonu i adres
mailowy. Należy zgłaszać wszelkie zmiany. To pozwoli okręgowi szkolnemu na
powiadomienie Państwa w przypadku zamknięcia szkoły z powodu trudnych warunków
pogodowych i innych nagłych wypadków.
Powiadomienia automatyczne: jeśli jest to możliwe, Okręg Szkolny 401 wysyła
telefonicznie automatyczne nagranie do wszystkich rodziców i pracowników.
Strona Internetowa: w przypadku zamknięcia całego Okręgu 401 z powodu trudnej
pogody czy innych nagłych sytuacji, okręg zamieści pasek z informacją na górze strony
głównej www.epcusd401.org.

