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Wrzesień 2021  

Szanowni Rodzice, 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus! W imieniu Parafii Św. Cyryla i Metodego 

pragniemy Wszystkich serdecznie przywitać w Nowym Roku Katechetycznym 2021-2022. 

Mamy nadzieję, że nowy rok będzie dla nas wszystkich owocnym czasem wspólnej pracy 

oraz możliwością wzrastania w wierze w Chrystusie. Naszą misją jest współpraca z 

rodzicami w celu ukształtowania silnego pokolenia katolików, którzy znają i kochają Jezusa 

Chrystusa. Obiecujemy, że w naszym Programie Katechetycznym dołożymy wszelkich 

starań, aby wspierać Was i pomagać wzrastać w wierze Waszym Dzieciom, oraz 

przygotować Je do stawiania czoła wyzwaniom świata z głębszym poznaniem i miłością do 

Boga i Jego Kościoła. 

Jeszcze raz pragniemy Wam z całego serca podziękować za zaufanie oraz zapisanie dzieci 

do naszego programu katechetycznego w tym roku. Pomimo obecnych okoliczności 

spowodowanych koronawirusem oraz obostrzeniami, cieszymy się, że ponownie możemy 

spotkać się w budynku szkolnym i na nowo prowadzić zajęcia w klasie. Prośmy niech dobry 

Bóg da nam nadzieję i siłę, gdy będziemy kontynuować naszą podróż wiary jako jedna 

wspólna Rodzina Parafialna Św. Cyryla i Metodego. 

Zanim rozpoczniemy nasz program nauczania religii, chcielibyśmy podzielić się z Wami 

kilkoma bardzo ważnymi informacjami zawierającymi nasze oczekiwania i zasady.  

Prosimy abyście dokładnie przeczytali poniższe informacje oraz zapoznali się z programem 

nauczania lekcji religii w roku katechetycznym 2021/2022: 

PIERWSZY DZIEN ZAJĘĆ KATECHETYCZNYCH 

Zmiana Piątkowa - 10 Września - godz. 5 pm – 6 pm                                                                 

Zmiana Sobotnia - 11 Września - godz. 9 am – 10am   



W pierwszy dzień zajęć katechetycznych prosimy, aby wszyscy uczniowie przybyli do 

budynku szkolnego oraz udali się do swoich klas, gdzie będą na nich czekać katecheci.  

SESJA PIĄTKOWA 

Zajęcia katechetyczne dla klas 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 8 będą miały miejsce w budynku szkolnym   

KLASA   KATECHETA               EMAIL                                                 SALA/ROOM 

 

 0      Agnieszka Ptaszek    ptaszek.agnieszka@re.stcyril.org  203 

 1      Margaret Sniezko    sniezko.margaret@re.stcyril.org                       108 

 2       Walter Smreczak     smreczak.walter@re.stcyril.org                       103 

 3      Mary Lisowski               lisowski.mary@re.stcyril.org                       104 

 4      Veronica Galica               galica.veronica@re.stcyril.org                          105 

 5      Ewa Surowka     surowka.ewa@re.stcyril.org                       106 

 6      Donna Ligas      ligas.donna@re.stcyril.org             204 

 

Zajęcia katechetyczne dla klas 7 i 8 będą miały miejsce                                                             

w budynku parafialnym (budynek PLB) 

 7      Iwona Kosinski               kosinski.iwona@re.stcyril.org             PLB #2 

 8      Marek Predki               predki.marek@re.stcyril.org             PLB #3 

KALENDARZ ZAJĘĆ 

W osobnym załączniku znajduje się kopia kalendarza na obecny rok katechetyczny. Bardzo 

prosimy o dokładne zapoznanie się z datami, które mogą się różnić od zajęć Polskiej Szkoły 

im.Św. Jana Pawła II. 

Informujemy Państwa, że w przeciągu Roku Katechetycznego nasze Zajęcia będą ulegały 

zmianie dnia ze względu na niedostępny budynek szkolny. Zmiana Piątkowa (4 razy) 

zostanie przeniesiona na Czwartek, Zmiana Sobotnia (2 razy) zostanie przeniesiona na 

Wtorek.  Prosimy daty sprawdzić w Kalendarzu. 

KLASA 7 / KLASA 8 - MIEJSCE ZAJĘĆ KATECHETYCZNYCH 

Informujemy, że zajęcia katechetyczne dla klasy 7 oraz klasy 8, będą miały miejsce w 

budynku parafialnym (PLB) 

 

- Klasa 7 – Sala #2 

- Klasa 8 – Sala #3 

Ze względu na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, klasa 7 oraz 8 będzie miała 

zajęcia w pobliżu kościoła oraz kaplicy. Po przybyciu na teren szkolny, prosimy, aby 

uczniowie klas 7 i 8 udali się do sal umieszczonych w budynku parafialnym (PLB). 
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PUNKTUALNOŚĆ 

Zajęcia Katechetyczne prowadzone są w Piątki godz. 5-6pm oraz w Soboty 9-10am. 

Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przybycie swoich dzieci na zajęcia. 

POTRZEBNE PRZYBORY NA LEKCJE KATECHEZY 

Prosimy, aby każdy Uczeń przyniósł na Zajęcia Katechetyczne niżej podane przybory: 

3 ołówki 

2 czarne długopisy  

1 paczkę kredek świecowych lub ołówkowych 

1 paczkę flamastrów 

1 nożyczki (odpowiednie dla wieku dziecka) 

1 zakreślacz (highlighter) 

2 małe kleje (glue sticks) 

1 folder (2 packet) 

      1 plastikowy woreczek (1 galon) – woreczek będzie służył do trzymania przyborów 

ucznia które będą podpisane i przechowywane w budynku szkolnym 

Kilka kartek papieru z szeroką linią który prosimy umieścić w folderze dziecka 

klasy 3 do 8 – 1 zeszyt (wide rule composition notebook)  

 

Podręcznik katechetyczny, uczniowie otrzymują od swojego katechety na zajęciach.  

 

DODATKOWE UCZESTNICTWO 

W ciągu Roku Katechetycznego podczas zajęć lekcyjnych uczniowie biorą udział we Mszy 

Świętej, Nabożeństwach, Adoracji, Sakramencie Pojednania oraz innych wydarzeniach 

związanych z nauką Kościoła, jak również są przygotowywani do otrzymania Sakramentów 

Świętych.  

 Kl. 2 – Sakrament Pojednania i Sakrament Komunii Świętej 

 Kl. 8 – Sakrament Bierzmowania 

 

KONTA EMAIL UCZNIA 

 

Każdy uczeń zarejestrowany do naszego programu katechetycznego, ma utworzone konto 

email, którym powinien się posługiwać biorąc udział w naszych zajęciach. Konto jest 

otwarte używając platformy Gmail pod domeną STCYRIL. Aby zalogować się na swoje 

konto, każde dziecko będzie musiało użyć swojego login. Uczniowie, którzy brali udział w 

wirtualnym programie katechetycznym w ubiegłym roku, mieli już utworzone swoje konta 

email. Natomiast nowi uczniowi, muszą utworzyć swoje nowe konto. Rodzice proszeni są o 

pomoc swoim dzieciom w zalogowaniu się na platformę Gmail wprowadzając nowy adres 

email swojego dziecka który został utworzony przez nas.  



ZALOGOWANIE SIĘ / LOGIN - JAK TO ZROBIĆ 

Prosimy wejść pod adres: www.gmail.com / login 

Wpisać adres email dziecka: podajemy przykład: kowal.jan@re.stcyril.org. 

Po wpisaniu adresu email, uczeń będzie proszony o wpisanie hasła (password). 

Email dziecka zostało utworzone generując nazwisko oraz imię dziecka jakie państwo 

wpisali rejestrując dziecko do programu katechetycznego. Prosimy zwrócić uwagę że w 

adresie email Waszego dziecka, pierwsze jest nazwisko, po nazwisku stawiamy kropkę i 

wpisujemy pierwsze imię dziecka. Pozostałe informacje są podane w powyższym 

przykładzie. 

Logując się poraz pierwszy na konto email, uczeń będzie proszony o ustawienie swojego 

konta. Klasy 1-5 otrzymują od nas ogólne hasło (którego nie można zmienić) 

Uczniowie klas 6-8 będą mogli zmienić swoje hasło na swoje osobiste po pierwszym 

zalogowaniu się. 

 

KLASA  HASLO/PASSWORD  

0 2030comets      Hasło zostaje bez zmian  

1 2029comets      Hasło zostaje bez zmian 

2 2028comets      Hasło zostaje bez zmian 

3 2027comets      Hasło zostaje bez zmian 

4 2026comets      Hasło zostaje bez zmian 

5 2025comets      Hasło zostaje bez zmian 

6 2024comets      Hasło musi być zmienione 

7 2023comets      Hasło musi być zmienione 

8 2022comets      Hasło musi być zmienione 

 

WAŻNE: Prosimy o uważne logowanie się na swoje konta email oraz zapamiętanie 

swojego hasła. Niedokładne wprowadzenie informacji, zablokuje dostęp do konta email. 

Uczniowie klas 6, 7 i 8 będą mieli obowiązek podania swojego hasła do katechety. 

 

 

Prosimy się upewnić, aby Wasze nowe hasła zostały zapamiętane, ponieważ wszyscy 

uczniowie klas 6, 7 i 8 będą mieli obowiązek podać swoje hasła swoim katechetom. 

Oczywiście wszystkie e-maile uczniów w związku z bezpieczeństwem są blokowane przez 

inne sieci i monitorowane. Można będzie je tylko używać do logowania się na Google 

Classroom używając ich jako „nazwa użytkownika”. Uczniowie nie mogą używać swojego 

osobistego adresu e-mail ani adresu e-mail rodziców do żadnych działań związanych z 

programem religijnym.  
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Nowe konto e-mail jest przeznaczone wyłącznie do celów programu nauczania religii. 

Prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz o pamiętaniu, aby się 

wylogować po zakończeniu używania swojego konta. 

Elektroniczna komunikacja pomiędzy uczniem i katechetą odbywać się będzie wyłącznie za 

pośrednictwem Google Classroom/Gmail konta. Po ustawieniu konta email, katecheta w 

najbliższym czasie wyśle do każdego ucznia zaproszenie do wirtualnej klasy/google 

classroom. Uczeń ma obowiązek zaakceptowania tego zaproszenia w celu bycia częścią tej 

grupy klasowej.   

 

UWAGA: WSZELKA KORESPONDENCJA UCZNIA UŻYWAJĄC KONTA SSCM 

EMAIL / GOOGLE CLASSROOM / GOOGLE MEET JEST NADZOROWANA I 

MONITOROWANA. UCZEŃ NIE MA PRAWA UŻYWAĆ NIEODPOWIEDNIEGO 

SŁOWNICTWA I ZACHOWANIA. RODZIC PONOSI CAŁKOWITĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPOWIEDNIE ZACHOWANIE SWOJEGO 

DZIECKA PODCZAS UŻYTKU KONTA EMAIL LUB WIRTUALNEJ KLASY / 

GOOGLE CLASSROOM.  

 

W PRZYPADKU KIEDY UCZEŃ NIE BĘDZIE  PRZESTRZEGAŁ ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA PONIESIE KONSEKWENCJE. 

 

Jeżeli ktoś z Państwa ma jaki kolwiek problem utworzenia lub zalogowania się na 

swoje konto, prosimy o kontakt z naszym biurem katechetycznym, a my we wszystkim 

pomożemy. 

 

KOMUNIKACJA / KATECHETA - RODZIC 

W przypadku gdy rodzic chciałby skontaktować się z katechetą swojego dziecka może 

wysłać wiadomość używając email katechety, natomiast jeżeli rodzic pragnie osobiście 

porozmawiać z katechetą, prosimy aby zadzwonił do naszego biura katechetycznego pod 

numerem telefonu (630) 257-9314 a my ustalimy rozmowę na dogodny termin dla rodzica 

oraz katechety. Nasi katecheci używają również konta pod domeną Saint Cyril do 

komunikacji z rodzicami i uczniami. Prosimy o sprawdzenie adresu email katechety 

swojego dziecka w podanej tabeli która znajdu się w tym liście. 

Prosimy o cierpliwość i szacunek dla naszych katechetów oraz o współpracę zgodnie z ich 

wytycznymi. Wszyscy katecheci są wspaniałymi wolontariuszami, którzy chcą dzielić się 

swoją wiarą z waszymi dziećmi i poświęcają swój czas. Prosimy rodziców, aby upewnili 

się, że dzieci wykonują cotygodniową pracę w podanym przez katechetę terminie. Jeżeli 

katecheci proszą ucznia o nauczenie się poszczególnych modlitw, prosimy aby rodzice 

dopilnowali tego obowiązku.  Natomiast, jeżeli uczeń ma jakiekolwiek trudności lub 

potrzebuje dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z katechetą lub biurem katechetycznym. 



ZMIANA SESJI 

Uczniowie nie mogą zmieniać dnia zajęć katechetycznych z Piątku na Sobotę lub z Soboty 

na Piątek. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia katechetyczne w dniu, na który jest 

zarejestrowany. Uczeń może opuścić tylko 5 lekcji w przeciągu całego roku 

katechetycznego. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione zwolnieniem 

medycznym oraz spotkaniem z Rodzicami. Częste opuszczenie lekcji oraz 

nieusprawiedliwienie nieobecności może spowodować, że uczeń będzie musiał powtórzyć 

daną klasę. Uczeń oraz Rodzice są odpowiedzialni za nadrobienie materiału, który jest 

przerobiony w klasie oraz materiału, który jest zadany do domu. Prosimy o kontakt z 

Katechetą przez email w celu otrzymania materiału do nadrobienia. 

Nieobecność Ucznia prosimy zgłosić pod nr.                                                                              

Tel. 630 257 9314 

Zachęcamy rodziców do dołączenia naszego numeru telefonu do swojej listy kontaktów w 

telefonie komórkowym. 

 

KOMUNIKACJA – DROGA ELEKTRONICZNA  

Informujemy że nasza wspólna komunikacja w ciągu Roku Katechetycznego będzie 

prowadzona drogą elektroniczną, dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie Państwa 

EMail. Prosimy o dokładne sprawdzenie Folderu: Inbox, Spam, Junk i Promotion.  

Wszystkie komunikaty dotyczące programu katechetycznego, sakramentów świętych, plan 

lekcji, zadania domowe, projekty, msze święte, nabożeństwa i inne będą wysyłane z 

platformy „MailChimp” używając poniżej podanych adresów email: 

❖ Biuro katechetyczne email: stcyrilre@sscmlemont.org 

❖ Monika Leja / Religious Education Administrator/ email: mleja@sscmlemont.org 

❖ Roxana Boyden / Administrative Assistant email:  rboyden@sscmlemont.org 

Dodatkowo, wszystkie komunikaty będą również przesyłane na konto email państwa 

dziecka. Uczeń jak również rodzic ma obowiązek systematycznie sprawdzać swojego konto 

email/google classroom na którym będą znajdować się wszystkie ważne informacje 

wysyłane przez katechetów oraz biuro katechetyczne.   

Informujemy, że wiele razy Rodzice mają założone blokady na swoich komputerach które 

sprawiają, że nie dochodzą do Rodziców nasze wiadomości. Bardzo prosimy o sprawdzenie 

swoich ustawień komputerowych, aby nasze wiadomości mogły być na bieżąco 

otrzymywane.  Jeżeli nastąpi zmiana email, prosimy o natychmiastowe powiadomienie 

naszego biura abyśmy mogli nanieść tą zmianę w naszym systemie.  
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Współpraca z pracownikami parafii SSCM jak również z katechetacmi jest niezbędna do 

prawidłowego rozwoju duchowego waszego dziecka. Rodzice jako pierwsi Nauczyciele 

swoich Dzieci mają obowiązek i ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie swoich 

dzieci na zajęcia, nauczenie wymaganych modlitw, przygotowanie do Sakramentów 

Świętych, obecność na zebraniach oraz uczestnictwo w nabożeństwach i mszach świętych. 

  

WIEK DZIECKA 

Program Katechetyczny prowadzony jest od kl. 0 do klasy 8. Uczniowie rozpoczynający 

Zajęcia w klasie Zerowej i musza mieć ukończone 5 lat przed 31 Sierpnia danego roku 

kalendarzowego.  

Każdy uczeń ma obowiązek ukończyć klasę 1 i 2 aby otrzymać Sakrament Komunii 

Świętej.  

Każdy uczeń ma obowiązek ukonczyć klasę 3, 4, 5, 6, 7, i 8 aby otrzymać Sakrament 

Bierzmowania. 

 

ŻYWNOŚĆ / SNACKS 

Uczniowie nie mogą spożywać w klasach jakiejkolwiek żywności podczas zajęć 

katechetycznych. Jeżeli Program katechetyczny będzie organizował jakieś wyjątkowe 

spotkania żywność będzie podawana tylko w szkolnej kafeterii o czym rodzice będą 

wcześniej powiadomieni. 

ALERGIE / KONDYCJE / I INNE  

Pomimo, że biuro katechetyczne ma dane osobiste oraz informacje każdego ucznia, dla 

dodatkowego bezpieczeństwa, prosimy o poinformowanie katechety o wszelkich alergiach, 

kondycjach medycznych lub intelektualnych na które katecheta powinien zwrócić uwagę 

pracucjąc z Państwa dzieckiem. 

 

SPOTKANIA / SAKRAMENTY ŚWIĘTE 

Rodzice, którzy mają dzieci w 2 oraz 8 klasie mają obowiązek uczestniczyć w 

organizowanych zebraniach, które dotyczą przygotowania do Sakramentów Świętych. 

Jeżeli będą one organizowane jako dodatkowe spotkania, informacje dotyczące 

Sakramentów Świętych będą wysyłane do rodziców przez email. 

 



REGULAMIN UCZNIA / CODE OF CONDUCT 

Uczniowie ktorzy uczęszczają na Zajęcia Katechetyczne są zobowiązani przestrzegać 

Regulaminu Ucznia, który osobiście podpiszą podczas zajęć Katechetycznych. Bardzo 

prosimy, aby porozmawiać z dziećmi w domu na temat prawidłowego zachowania w szkole 

oraz w klasie. Jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał Regulaminu Ucznia, będzie 

zorganizowane spotkanie z Rodzicami w celu ustalenia opieki na dzieckiem w klasie, 

ewentualnie obrania innego planu nauczania w przypadku wyjątkowej sytuacji. (W 

załączniku, znajdą państwo regulamin ucznia / code of conduct). Prosimy, aby Rodzice 

zapoznali swoje dziecko z tym regulaminem przed rozpoczęciem roku katechetycznego. 

 

PARAFIALNY PROGRAM NAUCZANIA KATECHEZY 

Bilingual Religious Education Program / Program Dwujęzyczny prowadzony jest przez 

parafię Św. Cyryla i Metodego i wyłącznie podlega regulaminom parafialnej szkoły Sw. 

Cyryla i Metodego i nie jest połączony z Polską Szkołą Św. Jana Pawła II. Jakiekolwiek 

sprawy dotyczące Polskiej Szkoły Św. JP II prosimy kierować do: 

Dyrekcji lub Zarządu Szkoły 

Email:  www.polschool.com  

Telefon: 630-669-9058.   

 

Natomiast, sprawy związane z nauczaniem katechezy prosimy kierować do:  

Biura Katechetycznego 

Email: stcyrilre@sscmlemont.org    

Telefon:  630-257-9314   

 

PRZYWOŻENIE / ODBIERANIE DZIECI 

Przyjeżdżając na zajęcia katechetyczne, prosimy nie parkować samochodów przed 

budynkiem szkolnym. Wejście do budynku szkolnego musi być widoczne i nie może być 

zablokowane przez samochody parkujące przed budynkiem. Można podjechać z dzieckiem 

przed budynek szkoły i dziecko wysiadając z samochodu musi wejść do budynku szkolnego 

a rodzic ma obowiązek odjechać samochodem. Jeżeli rodzic pragnie wprowadzić swoje 

dziecko do budynku szkolnego lub ma jakie kolwiek pytania skierowane do personelu w 

programie katechetycznym lub przedstawicieli polskiej szkoły, rodzic ma obowiązek 

zaparkowania samochodu na parkingu #3, który znajduje się naprzeciwko parafialnej Groty. 

Jeżeli samochód będzie zaparkowany na innym miejscu, może być zablokowany poprzez 

innego kierowcę biorącego udział w innych wydarzeniach na terenie naszej parafii.  

http://www.polschool.com/
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Pod żadnym względem, rodzic nie może rozmawiać przez telefon na terenie budynku 

szkolnego jadąc samochodem. Prosimy, aby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo waszych 

dzieci a naszych uczniów oraz całego personelu. 

 

UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ Z CAŁĄ RODZINĄ 

Pamiętajmy, że Msza święta jest niezbędna do formacji wiary w naszym życiu. Wiara 

katolicka wymaga od praktykujących katolików, aby w każdą Niedzielę i święta 

uczestniczyli we mszy świętej oraz przystępowali do sakramentu pojednania. Gorąco 

zachęcamy do udziału w mszach świętych, nabożeństwach oraz spowiedzi w naszej parafii. 

Prosimy o regularne odwiedzanie naszej parafialnej strony internetowej: www.stcyril.org w 

celu uzyskania jakich kolwiek informacji oraz zapoznania się z życiem naszej parafii.  

 

 

COVID-19  

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z korona wirus Covid-19 oraz dostosowanie się 

do aktualnych wytycznych stanu Illinois i Archidiecezji Chicago, prosimy o ciągłe zadbanie 

o bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Jeżeli państwa dziecko wykazuje jakiekolwiek 

symptomy związane z grypą, prosimy o pozostawienie dziecka w domu jak również 

powiadomienie naszego biura katechetycznego.  W przypadku gdy Państwa dziecko  

zostało narażone na zakażenie wirusem Covid-19, bardzo prosimy o niewysyłanie  

dziecka na zajęcia katechetyczne jak również poinfomowanie naszego biura. W przypadku 

pozytywnego testu na Covid-19, prosimy o jak najszybsze powiadomienie naszego 

personelu oraz zatrzymanie dziecka w domu na 10-cio dniowej kwarantannie. W 

przypadku, gdy Panstwa dziecko przebywając na zajęciach katechetycznych miałoby 

kontakt z inną osobą, która została zdiagnozowana z pozytywnym wynikiem na Covid-19, 

natychmiast Państwa poinformujemy.  

Stosując się do obecnych obostrzeń stanu Illinois oraz Archidiecezji Chicago, wszyscy 

uczniowie biorący udział w zajęciach w wewnątrz budynku, są proszeni o noszenie 

maseczki. Informujemy Rodziców, że obecnie nasze zajęcia będą prowadzone w budynku 

szkolnym, aczkowiek nie jesteśmy w stanie przewidzieć oraz zagwarantować, że obecna 

sytuacja nauczania nie ulegnie zmianie. Wszystko będzie zależało od obostrzeń nadanych 

przez stan Illinois oraz Archidiecezję Chicago. Wszystkie daty podane w naszym 

kalendarzu mogą ulec zmianie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ na 

niektóre sytuacje, które mogą zaistnieć nie mamy wpływu. 

 

 

 

 

 

 



DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe Informacje na temat Programu Katechetycznego mogą Państwo uzyskać na 

naszej stronie internetowej www.re.stcyril.org  

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania bardzo prosimy o kontakt pod nr.  

Tel. 630 257 9314 lub  

E-Mail stcyrilre@sscmlemont.org. 

Dziękujemy serdecznie za Waszą współprace! Życzymy wszystkim wiele opieki Bożej na 

cały nadchodzący rok katechetyczny 2021-2022. 

 

Z poważaniem, 

Rev. Waldemar Stawiarski                               Rev. Thomas Koys         

Pastor                                                                Associate Pastor                           

  

Monika Leja                                                     Roxana Boyden 

Religious Education Administrator                  Administrative Assistant 

 

 

 

“ Patrząc w oczy dziecka, zobaczysz Boga” 


