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Dotyczące: Obiektów szkół podstawowych oraz referendum 
 
Kiedy Zarząd zatwierdził projekt renowacji i rozbudowy gimnazjum Elm, wiedzieliśmy, że otworzy to 
możliwość stworzenia całodziennej zerówki dla naszych uczniów. Chcieliśmy także znaleźć sposób jak 
najlepiej wykorzystać obecną przestrzeń w budynkach szkół podstawowych, a jednocześnie NIE 
spowodować zwiększenia obciążenia podatników w Elmwood Park. Administracja okręgu szkolnego 
zaproponowała pomysł center klasowych, aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń na czas 
krótkoterminowy, w czasie gdy kontynuowaliśmy rozważania nad możliwościami długoterminowego 
udoskonalenia i ulepszenia obiektów. 
 
To, co wynikło z opinii rodziców i członków społeczności na temat pomysłu center klasowych, to nie dająca 
się ukryć otwartość na jakiegoś typu referendum, które umożliwiłoby zbadanie tych długoterminowych 
możliwości. Uważamy, że skoro istnieje otwartość na ideę referendum, należy to rozważyć dalej, zwłaszcza 
w przypadku bardzo zróżnicowanego zakresu opinii na temat tego, jak mogłoby wyglądać to referendum. W 
wyniku tego, Zarząd zatwierdził zatrudnienie firm EOConsulting Services i CorStrategies, aby w obiektywny 
i bezstronny sposób dotrzeć do całej społeczności. 
 
W ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie wydanych kilka ankiet, a grupy dyskusyjne będą gromadzić 
dane dotyczące nie tylko tego, co preferują rodzice uczniów, ale także preferencji całej społeczności w 
zakresie programów i obiektów szkół podstawowych, a także jakie koszty z tymi związane, są do 
zaakceptowania. Stworzony zostanie również komitet społecznościowy, w którym mogą uczestniczyć różne 
zainteresowane strony, aby pomóc społeczności i okręgowi szkolnemu opracować i określić sposób 
głosowania i pomoc w jego promowaniu. 
 
Pod koniec maja lub na początku czerwca wyniki ankiet i grup dyskusyjnych zostaną przedstawione 
Zarządowi. Ustalenia te zostaną przekazane firmom architektonicznym i budowlanym okręgu szkolnego w 
celu określenia potencjalnych projektów, problemów logistycznych i szacowanych kosztów. Te opcje 
zostaną następnie przedstawione społeczności za pomocą sondaży i grup dyskusyjnych, w celu uzyskania 
dodatkowych opinii, a wyniki te pomogą zarządowi w podjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia typu 
głosowania w marcu 2020 r. 
 
Wiemy, że w Elmwood Park istnieją niezwykle różnorodne opinie na temat tego, co okręg szkolny powinien 
oferować i reprezentować. Chcemy podkreślić wszystkim rodzicom i członkom społeczności, że jesteśmy 
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odpowiedzialni za KAŻDE dziecko, niezależnie od programu lub potrzeb. Wierzymy również, że 
korzystanie z usług doradczych pozwoli ludziom podzielić się ich opinią z okręgiem szkolnym, nie będąc 
pod presją ani nie obawiając się że coś zostanie przekręcone lub niepoprawnie przedstawione. 
 
W dniu 20 marca 2019 r., Zarząd nie będzie głosować w sprawie center klasowych, lecz będzie głosować, 
aby zatwierdzić całodniową zerówkę na rok szkolny 2020-21. Uważamy, że oferowanie całodziennego 
programu zerówki jest najlepsze dla uczniów, okręgu szkolnego i społeczności. Uważamy, że możemy 
zaoferować ten program, jednocześnie posuwając się do przodu z formułowaniem pytania do referendum, 
które pomoże ulepszyć nasze obiekty. 
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