
 

W roku szkolnym 2018–2019 okręg szkolny osiągnął przejs cie 1:1 w klasach 7–12 (jeden komputer dla 
kaz dego ucznia), Kuratorium Os wiaty zatwierdziło całodniową klase zerową na rok szkolny 2020–21, 
oraz rozpoczęto projekt poprawy infrastruktury w gimnazjum. Wynikając z postępo w poczynionych w 
ramach Inicjatywy Technologicznej, okręg szkolny przeszedł do uz ywania cyfrowych podręczniko w 
oferujących szereg zasobo w dostosowanych do stanowych i krajowych standardo w i oczekiwan , oraz 
dostępnych dla rodzico w i opiekuno w poprzez logowanie się studenta. Byc  moz e co najwaz niejsze, ze 
względu na zdobycie tych nowych materiało w programowych, oraz fakt, z e jestesmy samodzielnym 
okręgiem szkolnym, Okręg Szkolny 401 jest teraz bardziej połączony. 
 
Rok 2018-2019 przynio sł ro wniez  rozszerzenie moz liwos ci wzbogacenia dla wszystkich ucznio w w 
przedszkolu do klasy 2, dodatkowy czas przeznaczony na wszystkie oferty specjalne, oraz tryb 
przyspieszonych moz liwos ci kto re stają się dostępne w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 
2019-2010 pilotujemy kursy kwalifikujące się do zaliczenia kredytu szkoły s redniej dla ucznio w 
gimnazjum Elm oraz dodatkowe kursy dla programu s ciez ek do podjęcia studio w wyz szych i przygo-
towania zawodowego w Triton College, Technical College DuPage, oraz Benedictine University dla ucz-
nio w liceum. W roku szkolnym 2020-2021, okręg szkolny będzie w stanie oferowac  połączone s ciez ki 
nauki dla ucznio w klas 6-12. 
 
W celu spełnienia coraz bardziej zro z nicowanych potrzeb populacji studento w, okręg szkolny 
kontynuuje rozwo j Wydziału Usług Studenckich. Okręg szkolny stworzył program przejs ciowy w lice-
um kto ry pozwala kontynuowac  naukę dorosłym. Dodatkowo, okręg szkolny zatrudnił pełnoetatowych 
psychologo w, terapełto w terapii zajęciowej i analityko w zachowan  aby zapewnic wsparcie studentom, 
pracownikom i administracji. Okręg szkolny ro wniez  kontynuuje wdraz anie programu wspo ł-nauczania 
dwo ch nauczycieli w jednej klasie. Społeczna Liga Sprawiedliwos ci Okręgu Szkolnego kontynuuje 
dąz enie do zwiększenia obecnos ci programu nauczania społeczno-emocjonalnego w klasach, podczas 
gdy w ubiegłym roku pracownicy i administratorzy pilotowali program nauczania społeczno-
emocjonalnego we wszystkich poziomach klas. Będziemy nadal zwiększac  te moz liwos ci i ulepszac  
usługi dla potrzeb społeczno-emocjonalnych wszystkich studento w.| 

 
Okręg szkolny zakon czył szereg projekto w dotyczących naszych obiekto w w celu spełnienia potrzeb w 
zakresie “bezpieczen stwa z ycia” i rutynowej konserwacji. Projekty te obejmują remonty dacho w liceum 
i gimnazjum, remonty pomieszczen  w liceum dla nowego programu przejs ciowego, instalowanie 
alarmo w drzwi i innych s rodko w bezpieczen stwa w szkole podstawowej John Mills, renowacja podłogi 
gło wnej sali gimnastycznej w liceum Elmwood Park, instalowanie nowych systemo w nagłos nienia w 
obu szkołach podstawowych, wymiana s wiateł na parkingu liceum i s wiateł wzdłuz  s ciez ki spacerowej, 
naprawa korto w tenisowych w liceum i fugowanie połowy budynku liceum. 
 
Naszym największym projektem jest projekt realizowany w gimnazjum Elm. Projekt obejmie dodanie 
skrzydła (w tym nowe centrum medialne i dziesięc  klas) oraz drugą sale gimnastyczną, przekształcenie 
boiska do baseballu w centrum retencyjne, zajęcie się udokumentowanymi projektami dotyczącymi 
“bezpieczen stwa z ycia” i renowacją istniejącej struktury. Projekt rozpoczął się dzien  po zakon czeniu 
roku szkolnego w maju 2019 r. i zakon czy się w sierpniu 2020 r. 
 
Wiosną 2019 r. okręg szkolny zatwierdził zatrudnienie konsultanto w w celu zebrania informacji od 
społecznos ci dotyczących potencjalnego referendum w celu spełnienia potrzeb budynko w szko ł pod-
stawowych i ustalenia jakie koszty są do przyjęcia. Konsultanci przeprowadzili juz  dwie (2) ankiety i 
grupy dyskusyjne w ciągu ostatnich kilku miesięcy i będą organizowac  kolejne. Ustalenia te zostaną 
przekazane firmom architektonicznym i budowlanym okręgu szkolnego w celu okres lenia potencjal-
nych projekto w, problemo w logistycznych i szacowanych koszto w. Te opcje zostaną następnie przed-
stawione społecznos ci za pomocą sondaz y i grup dyskusyjnych, w celu uzyskania dodatkowych opinii, a 
wyniki te pomogą okręgowi szkolnemu w podjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia typu głosowania w 
marcu 2020 r. Tutaj moz esz uzyskac  dodatkowe informacje na temat referendum.  
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https://www.epcusd401.org/news/1656583/d401-to-offer-full-day-kindergarten-starting-in-august-2020
https://www.epcusd401.org/referenduminfo


 

Program Ścieżek Nauki do Podjęcia Studiów Wyższych i 
Przygotowania Zawodowego  

Okręg szkolny Elmwood Park 401 dąz y 
do kultywowania zindywidual-
izowanych społeczno-emocjonalnych 
proceso w uczenia się, rygorystycznej 
nauki wspierającej dociekliwe umysły 
przygotowane do krytycznego mys le-
nia, aktywnego i angaz ującego part-
nerstwa ze społecznos cią i rodzicami 
oraz innowacyjnych zastosowan  tech-
nologii XXI wieku do nauczania i 
uczenia się. W roku szkolnym 2020-
2021, okręg szkolny będzie w stanie 
oferowac  połączone s ciez ki nauki do 
podjęcia studio w wyz szych i przygo-
towania zawodowego dla ucznio w klas 
6-12. 
 
Misja i wizja okręgu szkolnego co do 
programu s ciez ek nauki do podjęcia 
studio w wyz szych i przygotowania 
zawodowego dostosowują się i 
wprowadzają kursy i programy 
nauczania, kto re zapoznają studento w 
z ciągle zmieniającym się, konkuren-
cyjnym rynkiem zawodowym. 
Zapewniają ciągły rozwo j zawodowy 
dla pracowniko w, aby s wiadczyc  
najwyz szej jakos ci nauczanie 
wszystkim uczniom, oraz zapewnic  z e 
kaz dy uczen  będzie przygotowany do 
kolejnych kroko w po ukon czeniu 
szkoły s redniej, wspierając ich zrozu-
mienie siebie i dostosowując dos wi-
adczenie edukacyjne do indywidual-
nych potrzeb.  
 
Wprowadzenie zajęc  fakultatywnych i 
zajęc  bezpos rednio związanych z pro-
gramem s ciez ek nauki do podjęcia 
studio w wyz szych i przygotowania 
zawodowego będzie nowym dos wi-
adczeniem w gimnazjum. 
Wykładowcy, pracownicy, studenci i 
społecznos c  gimnazjum Elm oddani są 
doskonałos ci akademickiej. Ponadto 
uwaz ają, z e waz ne jest, aby uczniowie 
rozwijali poczucie własnej wartos ci i 
pewnos ci siebie, aby zapewnic  im suk-
ces w szkole s redniej i umoz liwic  im 
podejmowanie włas ciwych decyzji, 
kto re pomogą im w po z niejszym z yciu. 
Wierzą tez  w indywidualne ro z nice, 
odpowiedzialne zachowanie, oraz 
obowiązek słuz enia społecznos ci. 
 
Począwszy od tego roku szkolnego, 
liceum zaczęło oferowac  uczniom 

moz liwos ci poznawania ich zainteres-
owan , wprowadzając kilka nowych 
kurso w, a takz e oferując moz liwos ci 
wzięcia kurso w w Centrum Tech-
nicznym DuPage i Triton College. Lice-
um chce rozszerzyc  moz liwos ci pod-
wo jnego kredytu (dual credit) dzięki 
wspo łpracy z uniwersytetem Benedic-
tine. W następnym roku szkolnym ucz-
niowie będą mieli do dyspozycji 
jeszcze więcej kurso w w 16 krajowych 
s ciez kach karier. Aby dac  czytelnikowi 
pojęcie o zakresie zajęc  oferowanych 
wczes niej przez okręg szkolny, tylko 
trzy (3) z 16 s ciez ek były dostępne w 
szkole s redniej. W tym roku szkolnym 
są oferowane cztery (4), a w 
następnym będzie dziewięc  (9), a 
pozostałe siedem (7) będzie 
dostępnych poza kampusem. 
 
Opcje kurso w zalez ą od zainteresow-
ania ucznio w kto re są regularnie ba-
dane w gimnazjum i liceum w celu us-
talenia ich zainteresowan . Informacje 
te pomagają następnie stworzyc  pro-
gramy nauczania na następny rok, 
kto re obejmują sekwencjonowanie 
przedmioto w od klasy 6 do klasy 12. 
Tutaj moz na obejrzec  kopię prezen-
tacji przedstawionej podczas wieczoru 
5go wrzes nia, w kto rej udział wzięło 
prawie 100 oso b. Kolejna prezentacja 
odbędzie się w paz dzierniku. 

Moz na takz e zobaczyc  pierwszą 
prezentację dla Kuratorium Os wiaty 
zawierającą najwaz niejsze informacje 
o programie i zmiany wymagan  
ukon czenia szkoły tutaj.  
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Trenerzy od instruktażu  

W roku szkolnym 2018-19 
okręg szkolny dodał nowe 
stanowisko, trenera od in-
struktaz u, aby pomo c swoim 
pracownikom w zrozumie-
niu, wdraz aniu i ro z nicowa-
niu nowego programu 
nauczania. Jest dwo ch (2) 
trenero w instruktaz owych, 
jeden skupiający się na 
naukach humanistycznych 
(nauki języka angielskiego i 
nauk społecznych), a drugi 
na dziale STEM (matematyka 
i nauki s cisłe). Ich celem jest 
budowanie relacji i zaufania 
z personelem oraz pomoc 
we wdraz aniu nowych pro-
gramo w nauczania. Ich 
stronę internetową, kalen-
darz wydarzen  i dostępne 
zasoby moz na znalez c  tutaj. 
 
W ubiegłym roku szkolnym 
wpłynęło ponad 300 pro s b o 
wsparcie ze strony perso-
nelu, a wsparcie obejmuje 
planowanie lekcji i jed-
nostek, zrozumienie i wykor-
zystanie zasobo w programu 
nauczania, analizę danych 
ucznio w i modelowanie. 
Kaz dego miesiąca trenerzy 
instruktaz owi ułatwiają in-
icjatywę wspierającą 
wszystkie szkoły, rozwo j 
zawodowy, entuzjazm itd. 
 
Aby uzyskac  dodatkowe in-
formacje i zasoby, moz esz 
tutaj zobaczyc  prezentacje 
przedstawiona Kuratorium 
Os wiaty 15go maja.  

https://docs.google.com/presentation/d/1VYtZrgAa5N8WKjGieEn7bcljHqh5PYJEJbpGSwbJBIE/edit?usp=sharing
https://go.boarddocs.com/il/epcusd401/Board.nsf/files/BC22Q802252F/$file/Elmwood%20Park%20CUSD%20401%20College%20and%20Career%20Pathways.pdf
https://sites.google.com/epcusd401.org/thecoachingcorner/home
https://go.boarddocs.com/il/epcusd401/Board.nsf/files/BBZ6QL160D5A/$file/Instructional%20Specialist%20May%2015%202019%20Report.pdf


 

Ci, Którzy Odnoszą Sukcesy  

W tamtym roku po raz 
pierwszy okręg szkolny został 
wyro z niony podczas bankietu 
„Ci, Kto rzy Odnoszą Sukcesy” 
otrzymując cztery nagrody. 
Okręgowy Komitet Tech-
nologii otrzymał Nagrodę za 
Osiągnięcia w kategorii 
„Zespo ł”, Pani Jessica Iovinelli 
otrzymała Nagrodę za Osi-
ągnięcia dla „Administratora 
Szkoły”, Pan Michael Scheidt 
otrzymał Nagrodę Uznania za 
„Wolontariusza Społecznego”, 
a Pani Morgan Freeck zdobyła 
Nagrodę Doskonałos ci za 
„Pedagoga Wczesnej Kariery”. 
W tym roku okręg szkolny 
został dodatkowo wyro z niony 
w kategoriach „Zespo ł” (Liga 
Sprawiedliwos ci Społecznej), 
Personel Słuz by Edukacyjnej 
(Pani Jessica Solis) i 
Nauczyciela (Pani Elena Bar-
tolomei). Okręg szkolny jest 
niezwykle dumny z ich osi-
ągnięc  i tego, co zrobili dla 
studento w i społecznos ci. 
19go paz dziernika zostali for-
malnie uznani przez Minister-
stwo Os wiaty Stanu Illinois 
oraz gubernatora J.B. Pritz-
kera. 

Aby uzyskac  dodatkowe infor-
macje na temat bankietu i 
tegorocznych odbiorco w, 
kliknij tutaj.  

Wyniki Ankiety Dotyczącej Kalendarzu Szkolnego  

Kiedy Kuratorium Os wiaty zatwierdziło zmiany w harmonogramie dzwonko w, 
poinformowano, z e okręg szkolny skontaktuje się z społecznos cią, aby zebrac  
opinie zainteresowanych stron na temat kalendarza szkoły. Z przejs ciem do 
tradycyjnego harmonogramu i ostatnich zmian w Kodeksie szkolnym, istnieje 
pewna elastycznos c  w tworzeniu kalendarza szkolnego, co wczes niej nie było 
moz liwe. Ankieta została zaprojektowana w celu zebrania danych wejs ciowych 
na temat wszystkich potencjalnych scenariuszy, kto re mają wpływ na kalendarz 
szkolny. Nalez y jednak pamiętac , z e kalendarz szkolny nadal funkcjonuje jak 
formuła matematyczna, co oznacza, z e, gdy ktos  chce miec  “A”, Nie moz e miec  
“B” i “C.” 
 
Wytyczne Ministerstwa Os wiaty Stanu Illinois w sprawie kalendarza moz na 
znalez c  tutaj, a prezentację dla Kuratorium Os wiaty moz na przeczytac  tutaj. An-
kieta została dana rodzicom, nauczycielom i uczniom z ro wna reprezentacją 
wszystkich szko ł i interesariuszy.  
 
Częstym tematem ze strony rodzico w i społecznos ci były daty rozpoczęcia i za-
kon czenia roku szkolnego, przy czym wiele oso b wyraz ało poparcie po z niejsze-
go początku roku szkolnego. Istnieją trudnos ci w rozpoczęciu roku szkolnego 
po z niej a nadal ukon czeniem go przed Dniem Pamięci. Trzeba było by poroz-
mawiac  o Dniach E-Nauki (E-Learning Days) oraz uczęszczania do szkoły w 
s więta. Aby dowiedziec  się więcej na temat dniach E-Nauki, obejrzyj wideo Min-
isterstwa Os wiaty Stanu Illinois tutaj. Aby zakwalifikowac  się na Dzien  E-Nauki, 
okręg szkolny potrzebowałby 51% swoich ucznio w uczestniczących lub an-
gaz ujących się w ustalone zajęcie. W roku szkolnym 2020-21, jedynie uczniowie 
klas 6-12 będą posiadali komputery, kto re będą zabierac  do domu. Oznaczałoby 
to z e aby zakwalifikowanie się na Dzien E-Nauki, 100% ucznio w w klasach 6-12 
musiałoby wziąc  udział, a to ro wniez  nie uwzględniałoby utraty dnia nauki dla 
ucznio w innych klas. 
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Operacja Geniuszu 

Zainspirowany programem 
stworzonym przez Google 
“Godzina Geniuszu”, okręg 
szkolny będzie oferowac  pro-
gram dla ucznio w klas 6-12 
kto ry umoz liwi kreatywnego 
rozwiązywania okres lonego 
problemu. Najlepsze pomysły 
i rozwiązania zostaną 
zaprezentowane podczas 
wydarzenia okręgu szkolnego 
12 marca w liceum Elmwood 
Park. Podczas wydarzenia 
będą dwie (2) kategorie dla 
sędzio w: gimnazjum (klasy 6-
8) i liceum (klasy 9-12). 
 
Aby uzyskac  dodatkowe in-
formacje na temat „Operacji 
Geniuszu” oraz fantastycznej 
pracy, kto rą wykonują nasi 
uczniowie i pracownicy, 
kliknij tutaj.  

https://www.epcusd401.org/news/1665029/district-401-honored-again-by-isbe-with-those-who-excel-statewide-awards
https://www.isbe.net/Documents/ps_guidelines.pdf
https://go.boarddocs.com/il/epcusd401/Board.nsf/files/BFXR9U6C9BC1/$file/School%20Calendar%20Survey%20Results.pdf
https://www.isbe.net/Documents/E-Learning.pdf
https://www.epcusd401.org/news/1665335/operation-genius-an-opportunity-as-big-as-our-students-imaginations


 

Program Przejściowy  

W tym roku szkolnym w 
liceum Elmwood Park 
rozpoczął się program 
przejs ciowy dla dorosłych 
ze specjalnymi potrzebami, 
kto rzy mają od 18 do 21 lat. 
Program, kto ry jest do-
browolny dla uczestniko w, 
kto rych potrzeby są 
okres lane przez ich 
zindywidualizowany plan 
kształcenia (IEP), będzie 
koncentrował się na 
nauczaniu funkcjonalnych 
umiejętnos ci akademickich, 
społecznych, komu-
nikacyjnych oraz zatrud-
nienia / zawodowych 
wymaganych do 
samodzielnego z ycia po 
szkole s redniej. 
 
Moz esz uzyskac  dostęp do 
strony internetowej pro-
gramu przejs ciowego tutaj i 
dodatkowe 
informacje 
tutaj. 

 
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@epcusd401.org 

Website: 

www.epcusd401.org 
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Po Szkolne Laboratoria Edukacyjine 
Pozaszkolne laboratoria edukacyjne rozpoczęto we wrzes niu dla ucznio w klas K-6 oraz K-
12 dla ucznio w języka angielskiego jako drugi język. Uczniowie spotykają się z 
nauczycielami dwa (2) dni w tygodniu, aby skupic  się na dodatkowych strategiach naucza-
nia w zakresie czytania i matematyki. W tym roku oferujemy cztery (4), pięciotygodniowe 
(5) sesje. Nauczyciele i administratorzy analizując dane dotyczące wszystkich ucznio w 
razem wybrali studento w, kto rzy powinni wziąc  udział w sesji. 
  
Kaz da sesja będzie miała inny cel. W Centrum Wczesnego Dziecin stwa pierwsza sesja kon-
centruje się na czytaniu. W szkole podstawowej John Mills pierwsza sesja koncentruje się 
na matematyce dla klas 4-6, a w szkole podstawowej Elmwood na matematyce dla klas 3-
6. Studenci koncentrują się na rozwiązywaniu problemo w i „rozmowach ma-
tematycznych”. Po szkolne laboratoria języka angielskiego jako drugi język koncentrują 
się na rozwijaniu domen języka angielskiego. 
  
Pozaszkolne Laboratoria Edukacyjne są moz liwe dzięki Funduszom Tytułowym I i III. 
  
Oto cytat jednego z naszych nauczycieli Ppzaszkolnego Laboratorium Edukacyjnego w 
szkole podstawowej John Mills: 
„Studenci uwielbiają nasze laboratoria edukacyjne! Wykorzystywanie „rozmo w    

matematycznych” do rozwiązywania problemo w wieloetapowych jest dos-
konałym narzędziem do nauki. Uczniowie mają kilka minut na samodzielną pracę 
nad problemami, a następnie mają czas na wspo łpracę i dzielenie się swoimi 
pomysłami. Naszą ulubioną częs cią jest dzielenie się wszystkimi sposobami 
rozwiązania tego samego problemu. Uczniowie stale uczą się od siebie nawzajem 
i naprawdę podobają się im „rozmowy matematyczne.” Studenci zagłosowali za 
pracą nad ułamkami. Z przyjemnos cią pracują nad problemami, a następnie 
wykorzystują to, czego się nauczyli, aby tworzyc  własne problemy matematyczne 
do rozwiązania przez innych ucznio w. To był bardzo angaz ujący i motywujący 
czas dla studento w, aby dowiedziec  się więcej o matematyce.” 

Okręg szkolny będzie monitorowac  postępy ucznio w i oceni, jakie zmiany w obecnych 
usługach są potrzebne, a takz e moz liwos c  ich rozszerzenia. 
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https://sites.google.com/epcusd401.org/401transitionprogram/home
https://www.epcusd401.org/news/1658737/district-program-to-provide-help-with-transition-to-independent-living
http://www.epcusd401.org



