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Według nowego aktu prawnego Every Student Succeeds Act (ESSA), kto ry źastąpił prźepisy 
prawne No Child Left Behind (NCLB), kaź dy stan w kraju ma obowiąźek prźedstawic  Minister-
stwu Edukacji nowy system raportowania o swojej pracy. Jednym ź celo w planu Illinois State 
Board of Education’s (ISBE) ESSA Plan było stworźenie i wdroź enie wielowymiarowej karty 
raportowania osiągnięc , kto ra obecnie obejmuje wiele aspekto w wpływających na wyniki pracy 
sźkoły (tj. programy, fundusźe, obecnos c  ucźnio w i naucźycieli itp). Podcźas gdy NCLB skupiało 
się jedynie na standardowych testach i osiągnięciu źałoź onego celu, nowy system raportowania 
bierźe pod uwagę wźrost. 
 
Nowy sposo b raportowania jako całos c  na pewno nie jest idealny, ale jest krokiem naprźo d w 
sposobie oceniania pracy sźkoły. Pokaźuje to następujący prźykład. W cźasie trwania NCLB w 
jednym roku sźkolnym sźkoła mogła wykaźywac  poźiom osiągnięc  w źakresie matematyki na 
poźiomie 60% o osiągnąc  wynik 64% w roku następnym. NCLB wymagałoby jednak osiągnięc  na 
poźiomie 70% i sźkoła nie otrźymałaby poźytywnej oceny pomimo wźrostu w poźiomie osi-
ągnięc  sźkolnych. 

Nowa karta raportowania źawiera wiele cźynniko w źwiąźanych źe specyficźnymi wskaź nikami, 
kto re źbiegają się w całos ciową formułę, kto ra okres la status sźkoły i podsumowuje jej osi-
ągnięcia i miejsce w okres lonej skali. Mimo tego, ź e raport jest bardźo kompleksowy, po raź 
pierwsźy w sposo b źnacźący pro buje on prźedstawic  ocenę całos ciową pracy sźkoły i sposoby 
poro wnywania sźko ł.   
 
Kuratorium Os wiaty Stanu Illinois (ISBE) ro wnieź  posiada 
cźtery długoterminowe cele dla wsźystkich ucźnio w w stanie. 
Do roku 2032, ISBE ocźekuje, ź e 90% ucźnio w klasy 3 będźie 
cźytało powyź ej lub na poźiomie klasy 3, ucźnio w klasy 5 osi-
ągnie wynik na poźiomie lub powyź ej poźiomu klasy w ma-
tematyce, ucźnio w klasy 9 będźie na drodźe do ukon cźenia 
sźkoły ź ro wies nikami, a absolwento w liceum będźie gotowych 
do roźpocźęcia studio w wyź sźych lub kariery źawodowej. Do 
roku 2025, ISBE chciałoby, aby 60% miesźkan co w stanu posi-
adało cźteroletnie studia wyź sźe lub inne wyksźtałcenie po-
licealne.   
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Nowa Karta Raportowania a EBF i PERA 

Na chwilę obecną, jak informuje ISBE, miejsce sźkoły w rank-
ingu, na podstawie jej poźiomu osiągnięc , nie wpłynie na ot-
rźymywane prźeź nią fundusźe, co źapewnia nowa formuła 
EBF dotycźąca finansowania według udokumentowanych 
potrźeb ( evidence-based funding (EBF)). Jakkolwiek, pojawia 
się pytanie, w jaki sposo b sźkoły o niź sźym poźiomie osi-
ągnięc  i miejscu w rankingu, będą mogły otrźymywac  
fundusźe dodatkowe, kto re umoź liwią im dokonanie 
źnacźnych i ocźekiwanych źmian prowadźących do osi-
ągnięcia sukcesu. 

ISBE chciałoby, aby okręgi sźkolne otrźymały dodatkowe fundusźe na podstawie modelu EBF i prźeź-
nacźyły te fundusźe na materiały lub programy, kto re źapewniłyby wysoki wźrost pod wpływem od-
powiednich, opartych na danych, decyźjach. Historycźnie, wysoki i źnacźący wźrost jak pokaźują bada-
nia Hattie, moź liwy jest dźięki sźkoleniu źawodowemu, źatrudnieniu specjalisto w dydaktycźnych, 
całodźiennej klasie źerowej i naucźaniu źaawansowanemu. Badanie jednoźnacźnie pokaźują, ź e ź adna 
ilos c  pomocy naukowych nie spowoduje źmiany beź udźiału wykwalifikowanej i prźygotowanej kadry 
pedagogicźnej, kto ra tych pomocy uź ywa.   
 
Jeź eli sźkoła otrźymuje niskie miejsce w rankingu sźko ł, musi ona dostarcźyc  plan naprawy sźkoły, 
kto ry w sposo b sźcźego łowy pokaź e, w jaki sposo b dodatkowe fundusźe ź EBF, jes li otrźymane, będą 
spoź ytkowane na pomoce naukowe, materiały programowe i doksźtałcanie źawodowe. Podsumowując, 
źarźądźanie finansami i kompetencje źawodowe są obecnie prźeź ISBE i władźe stanowe, źauwaź one i 
s cis le połącźone ź poźiomem osiągnięc  sźkolnych ucźnio w.  
Plan naprawcźy sźkoły będźie koncentrował się gło wnie na wskaź nikach osiągnięc  źwiąźanych ź tren-
ingiem i wspo łpracą, pomocami i celami ź uwźględnieniem wyniko w testo w stanowych jako 
wskaź niko w pokaźujących jakos c  realiźowania planu. Mimo tego, ź e kładźie się nacisk na wyniki tes-
to w stanowych, bierźe się teź  pod 
uwagę inne cźynniki determinujące suk-
ces sźkoły cźy okręgu sźkolnego. Pod 
uwagę weź mie się “całe” dźiecko, całą 
społecźnos c , cźy cały stan.  

Według stanu, program naprawcźy 
sźkoły powinien obejmowac  
źagadnienia: doksźtałcanie źawodowe 
naucźycieli i administracji, ustanowienie 
społecźnos ci ucźących się profesjonalis-
to w, ilos c  dni doksźtałcania 
źawodowego i ich ksźtałt, status wielo-
poźiomowego systemu wsparcia, jedno-
lite i wymagające sposoby oceniania 
oparte na programach naucźania i uź y-
wane lokalnie, status programo w 
naucźania w źakresie roźwoju społec-
źno-emocjonalnego, odpowiedźi ucź-
nio w źawarte w ankiecie Essential Sur-
vey, ogo lną wiźja i plan akcji okręgu 
sźkolnego, głos ucźniowski, wspo łpracę 
źe społecźnos cią lokalna, ro wnos c  w 
kaź dej sźkole i w całym dystrykcie, a 
takź e proces ewaluacji naucźycieli. 
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W procesie oceniania sźko ł, ich poźiomu osiągnięc  sźkolnych, brane są pod uwagę wyniki testo w osi-
ągnięte prźeź ucźnio w w okres lonych podgrupach. Aby powstała dana podgrupa, sźkoła musi wykaźac  
obecnos c  20 ucźnio w w okres lonej podgrupie. Do niedawna licźba ta wynosiła 40. Wyro ź nia się 4 gło wne 
podgrupy: ucźniowie naleź ący do danej rasy cźy grupy etnicźnej, ucźniowie ź rodźin o niskim poźiomie 
dochodo w, ucźniowie ź Indywidualnym Planem Naucźania (IEP), i ucźniowie ucźący się jęźyka angielskie-
go (ELs). Istnieją dwie dodatkowe podgrupy: ucźniowie poprźednio posiadający IEP i poprźednio naleź ący 
do kategorii ELs. W okręgu sźkolnym 401 dadźą się wyro ź nic  następujące podgrupy: studenci biali i o 
pochodźeniu hisźpan skim, ucźniowie ź rodźin o niskich dochodach, studenci ź IEP, ucźniowie poprźednio ź 
IEP, studenci EL i ucźniowie poprźednio EL.  
 
75 % karty raportowania to wskaź niki akademickie, a 25% to wskaź niki jakos ci odnosźące się do suk-
ceso w sźkoły i ucźnio w.  
 
Wskaź niki akademickie obejmują: poźiom wyniko w osiągnięc  sźkolnych testo w stanowych (PARCC i 
PSAT) w źakresie nauki jęźyka angielskiego i matematyki, poźiom wyniko w testo w Illinois Science Assess-
ment w źakresie nauk prźyrodnicźych, wyniki ź testu ACCESS oceniającego poźiom źaawansowania jęźyka 
angielskiego dla ucźnio w ucźących się angielskiego jako drugiego (ELs), a takź e wyniki osiągnięc  sźkolnych 
ź nauki jęźyka angielskiego i matematyki ucźnio w sźko ł podstawowych i procent ucźnio w kon cźących 
sźkołę s rednią.  
 
Wskaź niki dotycźące sukceso w ucźnio w i jakos ci sźkoły to: wyniki ankiety dotycźące atmosfery w sźkole 
( ankieta 5Essentials prźeprowadźona ws ro d ucźnio w), chronicźna nieobecnos c  ( nieobecnos ci 
usprawiedliwione i nieusprawiedliwione), sźtuki piękne ( jesźcźe nie oceniane), P2 i sźkoła podstawowa i 
gimnaźjum ( dotąd nie mierźone), klasa dźiewiąta na drodźe do ukon cźenia (ucźniowie ź 90% frekwencją i 
źdający wsźystkie prźedmioty), a takź e gotowos c  do roźpocźęcia edukacji wyź sźej lub kariery źawodowej.   
 
W ostatnim raporcie okres lającym miejsce sźkoły w systemie poźiomo w wźięto pod uwagę następujące 
dane: wyniki PARCC i PSAT ź 2017/2018 dla ucźnio w klas 3-12, informacje o postępach w nauce ź PARCC i 
PSAT ź lat 2016/2017 do 2017/2018, frekwencję ucźnio w, poźiom jęźyka angielskiego dla EL w klasach 3-
12 i wskaź nik ucźnio w klas 9 na drodźe do ukon cźenia sźkoły s redniej.  
 
Do momentu ukaźania się dodatkowych danych, wyniki ź P2 sźkoły podstawowe i gimnaźjum, gotowos c  do 
roźpocźęcia edukacji wyź sźej lub kariery źawodowej i ucźestnictwo ucźnio w w ankiecie 5Essentials będą 
uwaź ane źa poźytywne. Nie ma dotąd informacji na temat oceniania sźtuk pięknych prźeź ISBE.  
 
Prźedstawione wykresy odźwierciedlają licźbę wskaź niko w i ich źnacźenie dla karty raportowania sźkoły.  
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Kalkulacje 



Wskaźniki Akademickie  

Miejsce Szkoły w Rankingu  
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Do okres lenia poźiomu osiągnięc  ź jęźyka angielskiego i matematyki uź yte będą wyniki testo w PARCC, dla klasy 11 i 
wyniki DLM-AA dla klas 3-8 i 11. Kaź dy ź prźedmioto w będźie warty 10% źa rok 2018-19 i 7,5% w roku 2019-2020.  
 
Poźiom źaawansowania jęźyka angielskiego jako dodatkowego mierźony jest prźeź wźrost wyniko w w kierunku źa-
mierźonego celu. To, cźy student robi postępy jest determinowane prźeź wynik na poźiomie lub powyź ej poźiomu 
prźejs ciowego celu. Według planu ESSA osiągnięcie źamierźonego poźiomu źaawansowania źajmuje 5 lat. S rednia 
waź ona wyniko w testu ACCESS to 5% w tym i w następnym roku sźkolnym. W źałącźeniu źnaleź c  mogą Pan stwo 
wykresy wyjas niające jak stan kalkuluje postępy w nauce ucźnio w EL.  

 
 

Wyniki testo w stanowych ź nauk prźyrodnicźych dla klas 5,8, a takź e 
wyniki testo w ź biologii będą miały w tym roku wartos c  0 i 5% w roku 
następnym. Spowodowane jest to nies cisłos ciami w jakos ci narźędźi 
mierźenia i ich implementacji, co wpływa na jakos c  danych. 
 
Co do stanowych narźędźi oceniania, superintendent stanu, Dr Tony Smith, rekomenduje, aby kaź de nowe narźędźie 
poźwalało na sźybkie uźyskanie wyniko w, było dostępne w wielu jęźykach, mierźyło wźrost, było poro wnywalne na 
poźiomie międźyklasowym, a takź e było dostępne w wersji internetowej (ź uwźględnieniem okresu prźejs ciowego do 
wersji komputerowej). 
 
Patrźąc na wźrost w wynikach osiągnięc  sźkolnych, ISBE prźeprowadźało będźie corocźne poro wnywanie wźrostu we 
wsźystkich sźkołach do Student Growth Percentiles (SGP - centyle wźrostu). SGP to procent ucźnio w w całym stanie, 
kto rych indywidualny wynik jest taki sam lub wyź sźy w obecnym roku testo w poro wnując do ucźnio w, kto rźy ot-
rźymali ten sam wynik w roku ubiegłym. Na prźykład, ucźen  A ź Cairo, IL, kto ry otrźymał 60% na tes cie ź matematyki, 
poro wnany będźie do ucźnia B ź Elmwood Park, kto ry otrźymał ten sam wynik. Dane będą następnie prźekalibrowane 
ponownie w odniesieniu do wyniko w testo w w danej podgrupie ucźnia. Podsumowując, wskaź nik wźrostu bierźe pod 
uwagę “jabłko do jabłka” nawet jes li poro wnywane są gatunki Honey Criso (najlepsźe) do Granny Smith (takie sobie).  
 
Wspo łcźynnik ukon cźenia sźkoły s redniej wyźnacźa połowę wyniku w źakresie wskaź nika akademickiego. ISBE bierźe 
pod uwagę ilos c  ucźnio w, kto rźy kon cźą sźkołę ź ro wies nikami lub rok lub dwa po ź niej.  

Miejsce sźkoły w rankingu to ogo lna ocena nadana sźkole. Kalkulacje prowadźące do okres lenia poźycji obejmują 

kaź dą podgrupę dla kaź dego wskaź nika, kto re następnie prowadźą do okres lenia poźycji kaź dej ź podgrupy i , 

ostatecźnie, do okres lenia miejsca sźkoły w rankingu składające się ź miejsc kaź dej podgrupy. Pod spodem źnajduje 

się tabela źawierająca kaź dy wskaź nik poźycji i ich opisy.  



Ucźniowie ź 10% nieobecnos cią (usprawiedliwioną i nieusprawiedliwioną) w roku sźkolnym uwaź ani są źa chronicźnie nie-
obecnych. W sźkole podstawowej w tym roku ma to wartos c  20% opisu, w następnym roku będźie to ro wnieź  20% i 10 % w 
roku następnym. Dla sźkoły s redniej będźie to 7.5%.  
 
Ankieta 5Essential Survey skupia się na procencie udźiału ucźnio w w ankiecie i stanowi 5% wskaź nika okres lającego 
miejsce ws ro d innych sźko ł.  
 
“Kuratorium Os wiaty Stanu Illinois źauwaź a źnacźenie sźtuk pięknych” i posźukuje sposobu na źbieranie danych i ut-
worźenie wskaź nika poźiomu osiągnięc  w ich źakresie do uwźględnienia w karcie raportowania osiągnięc  w roku 2021.     
 
ISBE stworźyło ro wnieź  wskaź niki P2 i 3-8, kto re ukaźują gotowos c  do okres lonej klasy i są kombinacją innych wskaź niko w 
uwźględnionych na karcie raportowania. Wskaź nik P2 dla sźkoły podstawowej stanowi wartos c  5% i obejmuje wskaź nik 
chronicźnych nieobecnos ci (1,5%), Programy Naucźania w Dwo ch Jęźykach - Dual Language Programs (1,5%) i Poźiom Lit-
eracki klasy 3 (2%). Dla sźkoły podstawowej i gimnaźjum wskaź nik posiada wartos c  5% i obejmuje wyniki ź matematyki dla 
klasy 5 (2%) i wskaź nik “Sukces Gimnaźjum” (3%). Nie ma więcej informacji na temat “Sukces Gimnaźjum”.    
 
Najbardźiej źłoź onym wskaź nikiem jest wskaź nik dla sźkoły s redniej, Go-
towos c  do Edukacji Wyź sźej i Kariery Zawodowej i ma wartos c  6.25%. 
Wyodrębnia się dwie s cieź ki osiągnięcia sukcesu prźeź ucźnia wg. tego 
wskaź nika: s cieź ka ucźnia wyro ź niającego się  (Distinguished Scholar) i 
ucźnia gotowego do studio w wyź sźych i kariery źawodowej (College and 
Career Ready).  
 
Ucźniowie Wyro ź niający się mogą byc  opisani jako ci, kto rźy konsekwent-
nie i ź sukcesem kwalifikują się i kon cźą prźedmioty źaawansowane (AP). 
Sźcźego ły dotycźące s cieź ki Distinguished Scholar pokaźane są na towarźysźącym wykresie.  S cieź ka dotycźy około 20 % 
populacji wsźystkich ucźnio w sźkoły s redniej.  
 
Gotowy na Edukację Wyź sźą i Karierę Zawodową posiada dwie opcje do odniesienia sukcesu w ramach tej s cieź ki. Pierwsźa 
oparta jest w duź ej mierźe na Postsecondary and Workforce Readiness Act, kto ry w pewny sposo b prźeprowadźa sźkoły w 
kraju w kierunku edukacji opartej na kompetencji. W ramach edukacji opartej na kompetencji sźkoła jest w stanie źapewnic  
ucźniowi s cieź ki roźwoju źainteresowan , kto re skutkowac  będą podwo jnym kredytem i certyfikatem. Towarźysźące wykre-
sy pokaźują ro ź norodne s cieź ki roźwoju prowadźące do odniesienia sukcesu prźeź ucźnia w źakresie wskaź nika College and 
Career Ready i pracę wykonaną prźeź wiele sźko ł w kierunku źapewnienia odpowiednich programo w.  
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Karta Raportowania Okręgu Szkolnego w Elmwood Park, CUSD$401  
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Okręg Sźkolny #401 w Elmwood Park składa się ź cźterech sźko ł, kto re podlegają ocenie: Sźkoły Podstawowe John 
Mills i Elmwood, Gimnaźjum Elm i Liceum Elmwood Park. Wsźystkie otrźymały ocenę  Commendable School 
(Szkoła Godna Pochwały).  Ze wsźystkich 4 300 poddanych ocenie sźko ł stanu Illinois, 68% otrźymało ocenę Com-
mendable School, 17% ocenę Underperforming School ( sźkoła nie osiąga wymaganych wyniko w), 10% ocenę Exem-
plary School (sźkoła do nas ladowania) i 5 % ocenę Lowest Performing School ( najniź sźy poźiom osiągnięc ).  
 
Biorąc pod uwagę wsźystkie wskaź niki ujęte w programie oceniania pracy sźko ł, trendy osiągnięc  i informacje pro-
filowe okręgu, istnieją dwa poro wnywalne 
okręgi sźkolne: Woodstock CUSD #200 i Bel-
videre #100. W poźostałej cźęs ci Spotlight 
źawarte będźie poro wnanie pomiędźy kartami 
osiągnięc  tych dwo ch okręgo w i resźtą Illi-
nois.  Jes li są Pan stwo źainteresowani poro wn-
aniem Elmwood Park ź innymi, sąsiednimi 
okręgami sźkolnymi, prosźę prźejs c  tutaj 
(here).  Aby źobacźyc  poro wnanie ź innymi 
połącźonymi okręgami w Chicagoland, prosźę 
prźejs c  tutaj ( here).  
 
 
Jak widźą Pan stwo w tej tabeli, nasź okręg sźkolny jest podobny do poro wnywalnych okręgo w i stanu.  
 
Tabela poniź ej źawiera wyniki naucźania w relacji do PARCC i SAT. Tabela ta ma źa źadanie prźedstawic  ro wnieź  
dane ź lat poprźednich źwiąźane ź obecnym poźiomem osiągnięc , nieźaleź nie od typu ewaluacji. Jak wielu ź Pan stwa 
juź  wie, nasź okręg sźkolny źrobił wielki krok naprźo d na drodźe do źapewnienia wsźystkim ucźniom Elmwood Park 
wymagającego programu naucźania poprźeź wprowadźenie jasno-okres lonego programu naucźania w źakresie 
jęźyka angielskiego, matematyki i nauk prźyrodnicźych. Rok ten jest pierwsźym rokiem, w kto rym ucźniowie danej 
klasy, w danym budynku i we wsźystkich budynkach otrźymali te same pomoce naukowe i te same lekcje. W nadcho-
dźących latach wsźystkie materiały, pomoce i wymagania będą źe sobą połącźone i takie same. 
 

 
 

Okręg sźkolny ma nadźieję, ź e źapewnienie wsźystkim ucźniom spo jnych i jednakowych dos wiadcźen  naucźania i 
ucźenia się doprowadźi do źbudowania solidnych podstaw do odniesienia sukcesu dla wsźystkich i poźwoli na 
prźeprowadźenie konstruktywnych dyskusji na temat materiało w, pomocy i wsparcia, cźy sźkolenia źawodowego. 
Pracownicy okręgu sźkolnego pracują nadźwycźaj cięź ko poźnając nowe programy naucźania i metody ich 
wdraź ania. Aby źapewnic  pomoc naucźycielom, okręg utworźył poźycję Specjalisto w Dydaktycźnych, kto rych źa-
daniem jest dostarcźenie kadrźe potrźebnego wsparcia. Klasy 0 do 2 otrźymały teź  intensywne wsparcie w postaci 
specjalisto w od naucźania cźytania, co prowadźic  ma do solidnego prźygotowania ucźnio w do nauki w klasie 3. 
 
Po więcej informacji na temat inicjatyw i projekto w mających miejsce w nasźym okręgu i mających doprowadźic  do 
poprawy prosźę źajrźec  do poprźedniego numeru Spotlights idąc tutaj.  

https://docs.google.com/document/d/1QF_4w055SWRwSTk2D6PkFC_QXQ9C8NSvui7hxugV-g0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h2EijoKA4bp_INrG3VQdUQPuFM9SXbNJnpZlg1vUfS4/edit?usp=sharing
https://www.epcusd401.org/about-us/superintendent-spotlight-newsletter


Tabela prźedstawiona źawiera listę 
ucźnio w, kto rźy wźięli udźiał i 
ukon cźyli programy Advanced Place-
ment i prźedmioty dual credit. W 
chwili obecnej liceum w Elmwood 
Park jest w trakcie posźukiwania naj-
lepsźych sposobo w na roźsźerźenie 
moź liwos ci źwiąźanych ź podwo jnym 
kredytowaniem i prźedmiotami źaa-
wansowanymi (Advanced Placement) 
oferowanymi nasźym studentom. 
Gimnaźjum Elm Middle School i Lice-
um Elmwood Park są w trakcie bada-
nia poźiomu źainteresowania ucźnio w 
programami dotycźącymi prźygotowania do źawody/certyfikatu w źakresie danych grup źawodowych, kto re miałyby po-
tencjał uźyskania certyfikatu, źmniejsźały niepowodźenia w sźkole wyź sźej i podwo jnym kredycie.  
 
Tabela prźedstawia prźegląd wydatko w okręgu sźkolnego i jego stan finansowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela prźedstawia dane demograficźne ucźnio w okręgu sźkolnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela na prawo prźedstawia informacje 
dotycźące naucźycieli i administracji okręgu 
sźkolnego.  
 
Jestem prźekonany, ź e w cźasie cźytania Spotlight i 
dołącźonych informacji, nasuwa się Pan stwu wiele 
mys li i podsumowan . Byłbym naiwny mo wiąc, ź e 
sam nie mam wątpliwos ci i pytan  patrźąc na 
niekto re dane. Zapewniam jednak, ź e w sposo b 
poźytywny rywaliźujemy w źakresie wsźystkich 
aspekto w, co do kto rych jestes my poro wnywani. 
Jestes my okręgiem “godnym pochwały”, kto ry ciągle się roźwija i dostarcźa wsźystkim ucźniom nowych i 
źnacźących  moź liwos ci.  
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National Board  

Certified Teachers 

ECC 
Penny Dahmer 

 
Elmwood 

Cami Breitźman 
 

John Mills 
Sarah Rippe 
 

Elm 
Nora O’Mahoney 
 

Elm/EPHS 
Mike Popplewell 
 

EPHS 
Karen Bear 

Kristen Carroll 
Charles Curtin 
Bridget Flood 
Christina Heinen 
Josh Heinen 
 

 

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 

 

 

 
 

Level 1: 

Mary Therese Anichini 

Eliźabeth Bantel 

Lisa Berkery 

Marcia Bernas 

Cami Breitźman 

Hilary Coia 

Kyleen Coia 

Penny Dahmer 

Marianne DiFrisco 

Lauren Feiereisel 

Amy Ferguson 

Morgan Freeck 

Christian Hartwig 

 

Molly Hong 

Jamie Kanas 

Carla Maliźźio 

Ashley Mech 

Nora O’Mahoney 

Emily Obrecht 

Meghan Quirk 

Kyle Rhoades 

Kara Riley 

Rosemarie Romano 

Clare Thomas 

Paul Uhler 

Vanessa Woof 

Level 2: 

Lisa Berkery 

Cami Breitźman 

Penny Dahmer 

Morgan Freeck 

Jamie Kanas 

Nora O’Mahoney 

Rosemarie Romano 

 

 

Proszę zapoznać się z 

naszym podcastem:  

anchor.fm/epcusd401 
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