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W ubiegłym roku, tom 2, wydanie 2 “Superintendent Spotlight” (Punkty Uwagi Kuratora 
Oś wiaty), śzćzego łowo wytłumaćzył nowy śtanowy śyśtem kart raportowania ośiągnięć  i 
objaś nił kaz dy z nowyćh wśkaz niko w. Nadal moz na uzyśkać  dośtęp do tego wydania tutaj. 
Biez ąće wydanie poś więći więćej ćzaśu na wyniki z Stanowego Raportu Szkolnego 2019 i 
przyjrzenie śię dośtępnym danym. 
 
Podśumowująć niećo hiśtorię związaną z Stanowym Raportem Szkolnym (Illinoiś Report 
Card), z powodu ućhwalenia Uśtawy “Kaz dy Ućzen  Odnośi Sukćeś” (ESSA), kto ry zaśtąpił 
“Nikt nie Zośtaje z Tyłu (No Child Left Behind NCLB), kaz dy śtan w kraju muśiał zgłośić  
nowy śyśtem odpowiedzialnoś ći Miniśterśtwu Edukaćji. Częś ćią planu ESSA Miniśterśtwa 
Oś wiaty Stanu Illinoiś State Board of Edućation (ISBE) było śtworzenie i wdroz enie wie-
lowymiarowej karty raportowania ośiągnięć , kto ra obećnie obejmuje wiele aśpekto w wpły-
wająćyćh na wyniki praćy śzkoły (tj. programy, funduśze, obećnoś ć  ućznio w i naućzyćieli 
itp). Podćzaś gdy NCLB śkupiało śię jedynie na śtandardowyćh teśtaćh i ośiągnięćiu 
załoz onego ćelu, nowy śyśtem raportowania bierze pod uwagę wzrośt wraz z innymi 
wśkaz nikami do monitorowania śukćeśu śzkoły i wyjaś niania jego zmiennyćh. 
 
Drugi rok z rzędu wśzyśtkie ćztery (4) kwalifikująće śię śzkoły, otrzymały oznaćzenie 
„śzkoły godne poćhwały”. Do utrzymania tej oćeny przyćzyniły śię wzrośty wyniko w 
okręgu śzkolnego na śtanowyćh śtandardowyćh teśtaćh, Illinoiś Aśśeśśment for Readineśś 
(IAR) dla klaś 3-8 i SAT dla klaś 11, zaro wno w języku angielśkim, jak i matematyće. Nalez y 
zauwaz yć , z e jeśt to znaćząće ośiągnięćie dla okręgu śzkolnego, poniewaz  korzyś ći 
pokazująće wzrośt ućznio w ośiągnięto w roku śzkolnym, w kto rym wprowadzono śzereg 
zmian w programie naućzania i jego zaśobaćh, a takz e nie podlegająćym ponownej aktual-
izaćji oćeny przez śtan, kto ra zmniejśza ro z nićę w wydajnoś ći względem reśzty śtanu. 
 
Zdolnoś ć  finanśowa okręgu śzkolnego zmieniła śię, więć okręg śzkolny jeśt obećnie 
uwaz any za “Poziom Pierwśzy”. Poziom Pierwśzy jeśt najniz śzym z ćzterećh (4) poziomo w 
adekwatnoś ći finanśowania, oznaćzonyćh przez Miniśterśtwo Oś wiaty Stanu Illinoiś 
uwzględniająć iloś ć  lokalnyćh wpływo w z nierućhomoś ći, kto re moz na uzyśkać  i kto re śą 
gromadzone, zdolnoś ć  okręgu do uzyśkania dodatkowyćh doćhodo w poprzez lokalne in-
weśtyćje mieśzkaniowe i komerćyjne oraz kwotę dofinanśowania od pan śtwa za pomoćą 
formuły finanśowania opartego na dowodaćh (EBF). Stan śkupia śię teraz na „ćelu ad-
ekwatnoś ći” okręgu śzkolnego, tak zwanej kwoćie doćhodo w potrzebnyćh do zapewnienia 
„edukaćji na wyśokim poziomie”. Okręg śzkolny śpadł do 62% z powodu braku dodat-
kowyćh doćhodo w, lub związanyćh z nim wyzwan , w oparćiu o zmienne wymienione 
wćześ niej. 
 
W Stanowym Raporćie Szkolnym iśtnieje wiele wśkaz niko w  ośiągnięć , kto re pokazują 
znaćzny wzrośt w ramaćh śzeregu wśkaz niko w wydajnoś ći, przez kto re dokładniej 
przejdziemy. Nie moz na wyśtarćzająćo podkreś lić , z e śukćeśy okręgu śzkolnego nie 
mogłyby zośtać  ośiągnięte bez praćowitoś ći i śkutećznoś ći perśonelu i adminiśtraćji. 
Niezalez nie od opinii ćzytelnika na temat ćharakteru Stanowego Raportu Szkolnego, lub 
przedśtawionyćh w nim danyćh, okręg śzkolny wykazał znaćząćy wzrośt w ćzaśie waz nyćh 
zmian, kto ryćh nie moz na byłoby zrealizować  bez ćięz kiej praćy praćowniko w i śamyćh 
śtudento w. Dziękuję rodzićom za ićh wkład w rozwo j śwojego dziećka oraz za wiarę i 
wśparćie kierunku objętego przez okręg śzkolny i odnoś nyćh zmian. 

Wstep 
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Dr. Nicolas 

Wade,  

Superintendent 

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/2312/9d53325d-f521-11e5-b537-22000bd8490f/1870883/cd60c206-ffce-11e8-8f13-1206e7ac36fe/file/SuperintendentNewsletter_Dec2018_Vol.2No.2_English.pdf
https://www.ed.gov/essa


Illinois Assessment for Readiness (Stanowa Ocena Gotowości) i Wydajność SAT  

Teśt PARCC zośtał zaśtąpiony przez IAR lub Illinoiś Aś-
śeśśment for Readineśś (Stanowa Oćena Gotowoś ći). Tak 
naprawde najwiękśza ro z nića pomiedzy teśtami to 
nazwa. Stan jeśt właś ćićielem banku pytan  teśtowyćh 
związanyćh z PARCC i przekazał je śtronie trzećiej, aby 
opraćowała egzamin podobny pod względem śtruktury i 
śtopnia złoz onoś ći do PARCC. Choćiaz  teśt jeśt „nowy”, 
iśtnieje wyśtarćzająće podobien śtwo w oćenaćh, aby 
nadal zapewniać  hiśtoryćzną perśpektywę wyniko w ućz-
nio w. IAR zośtał przeprowadzony wś ro d śtudento w klaś 
3-8. 
 
Podćzaś gdy przeglądamy dane dotyćząće wyniko w 
waz ne jeśt, aby nie tylko patrzeć  na zmiany wydajnoś ći 
na poziomie okręgu śzkolnego i śzko ł, ale takz e 
poro wnywać  je ze śtanem i ro z nićami między nimi. W 
towarzyśząćej tabeli zauwaz yśz dane z pięćiu (5) lat, 
mimo z e IAR wprowadzono dopiero wiośną ubiegłego 
roku. Podćzaś gdy śtan przećhodzi z PARCC do IAR, 
moz na zauwaz yć  podobien śtwa w wynikaćh, kto re mogą 
nadal wśpierać  śpo jny śtrumien  zbieranyćh danyćh. 
 
W rezultaćie, w ćzęś ći IAR języka angielśkiego, okręg 
śzkolny 401 wzro śł o 9% w “Spotkaniu i Przekroćzeniu”, 
podćzaś gdy śtan wzro śł o 1%. Ro z nića w wydajnoś ći 
między okręgiem śzkolnym a śtanem wzrośła z -3% do + 
5%, ćo śtanowi oś mio proćentowy zwrot. Statyśtyćznie 
rzećz biorąć, więkśzoś ć  śzko ł i okręgo w uwaz a wzrośty o 
2-3% za umiarkowany (i potenćjalnie podatne na śzybką 
zmianę w teśtaćh w naśtępnym roku), ale wzrośt o 9% 
jeśt wyjątkowy.  

 
Aby zwiękśzyć  znaćzenie tego śukćeśu, trzeba wziaść 
pod uwage ze kiedy śzkoły lub okręgi śzkolne wdraz ają 
nowy program naućzania, więkśzoś ć  ićh ma nadzieję, z e 
pozośtanie w śtanie zaśtoju. Wraćamy tym do uznania 
perśonelu, kto ry wdroz ył w ześzłym roku zaro wno nowy 
program nauki języka angielśkiego, jak i matematyki.  
 
Patrząć na wyniki pośzćzego lnyćh śzko ł, śzkoła pod-
śtawowa John Millś zwiękśzyła wyniki o 6% i 
zmniejśzyła ro z niće ze śtanem do 2% z 7%. Szkoła pod-
śtawowa Elmwood zwiękśzyła wyniki o 12% i 
zmniejśzyła ro z niće ze śtanem, przećhodząć z 6% 

poniz ej ś redniej śtanu do 6% powyz ej. Wyniki 
gimnazjum Elm wzrośły o 7%, zwiękśzająć śię z 6% 
powyz ej ś redniej śtanu do 12%. 

W ćzęś ći matematyćznej IAR, okręg śzkolny # 401 
wzro śł o 3% w “Spotkaniu i Przekroćzeniu”, podćzaś gdy 
śtan pozośtał bez zmian. Ro z nića w wydajnoś ći między 
okręgiem a śtanem wzrośła z -7% do -4%. 

Patrząć na wyniki pośzćzego lnyćh śzko ł, śzkoła pod-
śtawowa John Millś zwiękśzyła wyniki o 3% i 
zmniejśzyła ro z niće ze śtanem z 7% poniz ej ś redniej 
śtanu do 4%. Szkoła podśtawowa Elmwood zwiękśzyła 
wyniki o 5% i zmniejśzyła ro z niće ze śtanem, przećho-
dząć z 3% poniz ej ś redniej śtanu do 2% powyz ej. 
Gimnazjum Elm zwiękśzyło wyniki o 2% i zmniejśzyła 
ro z niće ze śtanem z 1% poniz ej ś redniej śtanu do 1% 
powyz ej. 

Mamy nadzieję nadal śię rozwijać  śię jako okręg śzkolny 
w odnieśieniu do matematyki. Hiśtoryćznie i na śzćzeblu 
krajowym matematyka była zawśze najwiękśzym 
wyzwaniem dla śtudento w i naućzyćieli. Uwaz amy, z e 
wśpo lny program naućzania, ś wiadćzenie uśług kore-
petyćji i odkrywanie dodatkowyćh moz liwoś ći wśparćia 
w matematyće będzie nadal pomagał w naśzym dąz eniu 
do dalśzego śukćeśu. 
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Illinois Assessment for Readiness (IAR) and SAT Performance (Cont’d) 
Nowoś ćią w Stanowym Raporćie Szkolnym jeśt monitor-
owanie wzrośtu wyniko w ućznio w w ramaćh pośzćzego lnego 
rodzaju oćeny. Na przykład, ilu ućznio w poprawiło śię w 
wynikaćh od ześzłego roku do tego roku. Ten „proćent 
wzrośtu” jeśt iśtotnym wśkaz nikiem w monitorowaniu ośi-
ągnięć  i wzrośtu, poniewaz  jeśt ośadzony w formule pod-
śumowująćego wyznaćzenia poziomu śzkoły. 
 
Wpływ nowego programu naućzania i zaśobo w oraz talent 
naśzyćh praćowniko w, przyłąćzył śię do tego z e 60% śtu-
dento w poprawiło śię w poro wnaniu z ubiegłym rokiem, 10% 
powyz ej ś redniej śtanu, w ćzęś ć  języka angielśkiego IAR. W 
przypadku matematyki 54% poprawiło śię w poro wnaniu do 
ś redniej śtanu wynośząćej 50%. 
 
Kolejną nową funkćją jeśt monitorowanie wartoś ći proćen-
towyćh wzrośtu w ramaćh kaz dej grupy demografićznej. 
Okręg śzkolny wykazał wzrośt w kaz dej grupie demo-
grafićznej w ćzęś ći języka angielśkiego IAR i powyz ej ś redniej 
śtanowej. W przypadku matematyki okręg śzkolny wykazał 
wzrośt w kaz dej grupie demografićznej w ćzęś ći ma-
tematyćznej IAR i powyz ej ś redniej śtanowej, z wyjątkiem 
ućznio w ućząćyćh śię języka angielśkiego jako drugi jezyk, 
kto ra jeśt o 2% niz śza.  
 
Egzamin SAT jeśt w trzećim roku wdraz ania w ćałym śtanie. 
W lićeum ro wniez  zaśzło wiele zmian w programie naućzania 
aby dodatkowo ześtalić  artykulaćję K-12, a takz e rozśzerzyć  
program dośtępnyćh zajęć  na poziomie śzko ł wyz śzyćh.  
 
W ćzęś ći SAT języka angielśkiego, wyniki lićeum wzrośły o 5% 
i zmniejśzyły ro z niće ze śtanem, przećhodząć z 14% poniz ej 
ś redniej śtanowej do 9%. W ćzęś ći matematyćznej SAT, wyni-
ki lićeum wzrośły o 8% i zmniejśzyły ro z niće ze śtanem, 
przećhodząć z 9% poniz ej ś redniej śtanu do 2%.  

Okręg śzkolny będzie nadal monitorować  braki w ośi-
ągnięćiaćh ućznio w, poniewaz  braki te podkreś lają ro z niće w 
wydajnoś ći między wybranymi danymi demografićznymi. 
Monitorowanie to ma na ćelu pomoć w dąz eniu do dalśzyćh 
śprawiedliwyćh doś wiadćzen  edukaćyjnyćh i wśparćia dla 

śtudento w. Celem kaz dego okręgu śzkolnego jeśt mieć  
niewielką lub z adną rozbiez noś ć  między danymi demo-
grafićznymi. Dąz enie do tego było ćelem śzkolnyćh ześpoło w 
dośkonaląćyćh, kto re wprowadzono w z yćie w ubiegłym roku 
śzkolnym. 
 
Wyniki “Dziewiątej Klaśy na Torze” wzrośły o 11% i śą o 3% 
wyz śze od ś redniej śtanowej. Są to najwyz śze odnotowane 
wartoś ći w śzkole w ćiągu ośtatnićh pięćiu (5) lat. To śamo 
moz na powiedzieć  o śtopie ukon ćzenia śzkoły, kto ra wynośi 
91%, 5% powyz ej ś redniej śtanowej i wzroś ćie o 4%.  
 
Stan agreśywnie przenośi śię na filozofię monitorowania 
moz liwoś ći śtudiowania i kariery, udziału śtudento w i 
zdobytyćh kredyto w. Oferowanie śzeregu općji ś ćiez ek 
przygotowania do śtudio w i przygotowania zawodowego jeśt 
ćzymś , ćo okręg śzkolny znaćznie pośzerza. Okręg śzkolny 
polega w duz ej mierze na zaintereśowaniu śtudento w, aby 
wśkazać , jakie kurśy nalez y udośtępnić  i zapewnić .  
 
W ramaćh Wćześnyćh Kurśo w na Poziomie Szkoły Wyz śzej 
40,5% śtudento w bierze udział w takićh zajęćiaćh, niezalez nie 
od tego, ćzy ćhodzi o lekćje z podwo jnym kredytem, ćzy tez  
kurśo w zaawanśowanyćh.  
 
Zanim przejdziemy do analizy pośtępo w akademićkićh okręgu 
śzkolnego, iśtnieje kilka ro z norodnyćh elemento w. Po 
pierwśze, w roku śzkolnym 2019–2020 pilotaz owe formalne 
udośtępnienie Algebry I w o śmej klaśie jeśt kolejnym 
miernikiem na karćie raportowania. Choćiaz  w roku śzkolnym 
2018-19 tego nie było, nalez y zauwaz yć , z e 30,6% oś mio kla-
śiśto w w śtanie ućzęśzćzało i zdało Algebrę I.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak wśpomniano w ześzłym roku, śtruktura i dane Stanowej 
Oćeny Przedmioto w S ćiśłyćh (Illinoiś Sćienće Aśśeśśment) śą 
w tym momenćie zbyt nieporęćzne, aby moz na było dokonać  
jakiejkolwiek śenśownej analizy. Co więćej, Illinoiś Sćienće 
Aśśeśśment nie wpiśuje śię w ogo lną formułę Karty Rapor-
towania dla oznaćzen  poziomo w na rok śzkolny 2018-19, ale 
będzie to miało miejśće w roku śzkolnym 2019-20. Ponadto w 
lićeum Elmwood Park, 344 ućznio w zapiśało śię na ćo 
najmniej jeden (1) kurś Kariery i Edukaćji Tećhnićznej (CTE).  
 
Tutaj moz eśz zobaćzyć , jak okręg śzkolny wypada w poro wna-
niu z niekto rymi śąśiednimi okręgami.  

https://docs.google.com/document/d/1AldiZuDg7roWIsuiaacqly9i-ASRKyURjBoHwInoI4g/edit
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Finanse Okręgowe i Szkolne  
Według Miniśterśtwa Oś wiaty Stanu Illinoiś okręg śzkolny nie pośiada 15 miliono w dolaro w do ośiągnięćia ćelu ad-
ekwatnoś ći, jakim jeśt zapewnienie „wyśokiej jakoś ći edukaćji” dla śtudento w. Na śtanowej karćie raportowania po-
dano jeśt nowa lićzba, kto ra jeśt związana z obowiązkiem emerytalnym okręgu śzkolnego. Opłaćana jeśt przez śtan i 
wynośi 2,04 miliona dolaro w. Lićzba ta jeśt waz na, poniewaz  jeśt to lićzba, kto ra byłaby odpowiedzialnoś ćią okręgu 
śzkolnego, gdyby w przyśzłoś ći obowiązywały nowe przepiśy związane z „prześunięćiem kośzto w emerytalnyćh”.  
 
Pod względem inśtrukćji i wydatko w operaćyjnyćh 
okręgu śzkolnego na kaz dego ućznia, okręg śzkolny jeśt 
znaćznie powyz ej ś redniej śtanowej, mimo z e mamy 
wyśtarćzająćą adekwatnoś ć  62%. Okręg śzkolny jeśt o 
1700 dolaro w wyz śzy od ś redniej śtanowej w wy-
datkaćh na inśtruktaz  i 2000 dolaro w powyz ej ś redniej 
śtanowej w wydatkaćh operaćyjnyćh. Z około 44 mil-
iono w dolaro w budz etu okręgu śzkolnego 28 miliono w 
poćhodzi z lokalnyćh funduśzy, 2,4 miliona z federal-
nyćh, a 13 miliono w ze śtanu. Kro tko mo wiąć, prawie 
dwie trzećie funduśzy okręgu śzkolnego poćhodzi z 
lokalnyćh podatko w od nierućhomoś ći. 
 
Aby dokonać  bardziej bezpoś rednićh poro wnan  
dotyćząćyćh wyboru naśzego programu naućzania, 
wykorzyśtania zaśobo w oraz wyśokiej jakoś ći perśo-
nelu i adminiśtraćji, okręg śzkolny # 401 znajduje śię 
na najniz śzym poziomie finanśowania związanym z 
realizaćją ćelu adekwatnoś ći okreś lonego przez śtan, 
jeśt powyz ej ś redniej śtanowej w wydatkaćh na inśtruktaz  i wydatkaćh operaćyjnyćh, i odnotował znaćząćy wzrośt 
wyniko w w poro wnaniu do śtanu.  
 
Nowa śekćja informaćji finanśowyćh poćhodzi ze śzko ł. Nalez y 
zauwaz yć , z e klućzowe ro z niće między wydatkami śzkoły w 
przelićzeniu na jednego ućznia śą związane z dośtępnym pro-
gramem nauki w pośzćzego lnej śzkole, oraz kośztami perśonelu 
(np. naućzyćiel z 20-letnim śtaz em otrzymuje wyz śzą 
rekompenśatę niz  nowy naućzyćiel). Wydatki Centrum 
Wćześnego Dziećin śtwa śą znaćznie wyz śze przede wśzyśtkim 
ze względu na kośzty uśług edukaćji śpećjalnej i kośzty 
zapewnienia zero wki. 
 
Poniz śze tabele przedśtawiają dane hiśtoryćzne związane z wielkoś ćiami klaś oraz zapiśami do śzko ł. Aby zmniejśzyć  
wielkoś ć  klaś, opro ćz potrzebnyćh ś rodko w na zatrudnienie dodatkowego perśonelu, potrzebna jeśt ro wniez  
prześtrzen  klaśowa. Wahania w lićzbie zapiśo w do śzko ł śą ćzęśtym tematem w Elmwood Park. Patrząć na dane hiś-
toryćzne, moz na powiedzieć , z e gimnazjum Elm jeśt jedną śzkołą, kto ra pozośtaje doś ć  niezmieniona w poro wnaniu 
do lićzby z 2015 roku (pomimo wahan  pomiędzy latami). 
 

Per Pupil Spending 



Ciało akademićkie Elmwood Park to 53,8% Latynośi, 40% Biali, 2,2% Azjaći, 2,1% Afroamerykanie, 1,5% dwie lub 
więćej raś, 0,3% Amerykan śćy-Indianie i .1% Wyśpiarze z Paćyfiku. Ciało akademićkie pośiada: 48% niśki doćho d, 
17% śtudento w z zindywidualizowanym planem kśztałćenia IEP, i 19% ućząćyćh śię języka angielśkiego jako drugi 
język. S rednio 93,6% ućznio w ućzęśzćza do śzkoły w danym dniu, a 6% uwaz a śię za ośoby przewlekle wagarująće.  
 
W Elmwood Park jeśt 193 pełnoetatowyćh naućzyćieli. Dzielą śię na 89,8% Biali, 6,9% Latynośi, 1% Afroamerykanie, 
1% Azjaći, 1% Niezgłośzonyćh i 2% Wyśpiarze z Paćyfiku. 77% naućzyćieli to kobiety. 71,3% naućzyćieli ma dyplom 
magiśtra lub wyz śzy. Wśkaz nik lićzby ućznio w przypadająćyćh na jednego naućzyćiela w przypadku ućznio w śzko ł 
podśtawowyćh wynośi 17: 1 w poro wnaniu ze śtośunkiem śtanowym wynośząćym 18:1. Dla ućznio w śzkoły ś redniej 
21: 1 w poro wnaniu ze śtośunkiem śtanowym wynośząćym 19: 1. S rednia penśja naućzyćieli wynośi 82 300 USD w 
poro wnaniu ze ś rednią śtanową 67 000 USD. Wśkaz nik frekwenćji naućzyćieli z mniej niz  10 nieobećnoś ćiami (nie 
lićząć nieobećnoś ći dotyćząćyćh rozwoju zawodowego) wynośi 69%. 
 
W Elmwood Park jeśt 21 adminiśtratoro w, w tym kurator oś wiaty, a śtośunek lićzby adminiśtratoro w przypadająćyćh 
na jednego ućznia wynośi 149:1 w poro wnaniu do wśkaz nika śtanu 173:1. Wśkaz nik adminiśtratora do ćerty-
fikowanego perśonelu wynośi 11:1 w poro wnaniu do śtośunku śtanu 10:1. S rednia penśja adminiśtratora wynośi 112 
000 USD w poro wnaniu ze ś rednią śtanową 110 000 USD.  

Informacje o Uczniach, Nauczycielach i Administratorach  
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District Office 

Elmwood Park   

CUSD 401 

 

8201 W. Fullerton Ave. 

Elmwood Park, IL 60707 

 

Phone: 

708-452-7292 

Fax: 

708-452-9504 

E-mail: 

d401info@epćuśd401.org 

Webśite: 

www.epćuśd401.org 

Level 1: 

Mary Thereśe Anićhini 

Elizabeth Bantel 

Sara Barrićk 

Karen Bear 

Liśa Berkery 

Marćia Bernaś 

Staćey Blair 

Cami Breitzman 

Catherine Charleton 

Hilary Coia 

Kyleen Coia 

Marianne DiFriśćo 

Lauren Feiereiśel 

Nićole Franklin 

Morgan Freećk 

Stephanie Haginś 

Kathleen Hagśtrom 

Chriśtian Hartwig 

Suśan Haweś 

Jeśśića Iovinelli 

Bećky Hoffmeiśter 

Brian Hofmeiśter 

Molly Hong 

Jamie Kanaś 

Lauren Kruizenga 

Traćy Lotz 

Alyśśa Makropouloś 

Aśhley Mećh 

Nora O’Mahoney 

Emily Obrećht 

Meghan Quirk 

Kyle Rhoadeś 

Kara Riley 

Rośemarie Romano 

Pamela Stutzman 

Clare Thomaś 

Nićole Tobey 

Paul Uhler 

Vaneśśa Woof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 2: 

Liśa Berkery 

Cami Breitzman 

Morgan Freećk 

Jeśśića Iovinelli 

Jamie Kanaś 

Nora O’Mahoney 

Rośemarie Romano 

 

 

http://www.epcusd401.org

