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W ubiegłym róku pódjętó decyzję ó zórganizówaniu pierwszegó dórócznegó Stanu Okręgu 
Szkólnegó dla interesariuszy Elmwóód Park. Ze względu na wiele zmian, któ re juz  zaszły, i te, 
któ re mają nastąpic , kónieczne byłó pódjęcie pró by całós ciówegó przekazania infórmacji gdzie 
znajdówał się ókręg szkólny, gdzie jest teraz, i dókąd będzie zmierzac . W ciągu óstatnich kilku lat 
w ókręgu szkólnym nastąpiły istótne zmiany w prógramówaniu, usługach wsparcia, óbiektach i 
lókalnegó prógramu pómócy / wspó łpracy z spółecznós cią. Wszystkó tó w celu pósuwania 
ókręgu szkólnegó dó przódu.  
 
W czasie gdy zmiany zaczynają byc  wprówadzane, pócieszające jest ciągłe wsparcie i uznanie 
interesariuszy. W kón cu jestes my tutaj pó tó, aby zapewnic  wszystkim naszym ucznióm szansę na 
sukces i pómó c im znalez c  zainteresówania któ re pómógą, aby ódnies li sukces w klasie i póza nią. 
Dlategó tez , ókręg szkólny rózszerzył „Zaprószenie dó Móz liwós ci” dla wszystkich naszych ucz-
nió w. Zaprószenie tó jest czyms , có zawiera wszystkó có róbimy, aby przejs c  dó przódu, przekszt-
ałcając dós wiadczenie edukacyjne dla naszych ucznió w. Kró tkó mó wiąc, tó nasza wizja.  
 
Aby tó zaprószenie zakón czyłó się sukcesem, musimy przeprówadzic  uczciwą rózmówę z samymi 
sóbą na temat naszych óczekiwan  wóbec wszystkich, a nie niektó rych ucznió w w Elmwóód Park. 
A tó móz e byc  jednóczes nie próduktywne, emócjónalne i niepókójące, ale kónieczne. Tó dzięki 
tym rózmówóm pódejmówane są decyzje ó tym, jakie zasóby zdóbyc  i jak najlepiej je przeznaczyc . 
I w kón cu uczniówie będą tymi, któ rzy w wielkiej mierze póprówadzą nas w tej rózmówie w 
óparciu ó ich zainteresówania, ich mócne stróny óraz móz liwós ci rózwóju.  
 
Aby zrealizówac  tó zaprószenie, istnieją dwie częs ci: Zasóby i Nauczyciele. W przypadku zasóbó w, 
ókręg szkólny, bardziej niz  w jakimkólwiek innym punkcie, zwiększył móz liwós ci rózwóju 
zawódówegó dla persónelu i administracji, dóstęp dó technólógii, ópcje prógramówe i związane z 
nimi zasóby, óraz fundusze na ulepszenie naszych óbiektó w. W przypadku nauczyciela, 
óbówiązkiem ókręgu szkólnegó jest zapewnienie ródzicó w, z e kiedy ich dzieckó wchódzi dó klasy, 
dzieckó będzie miałó utrzymane óczekiwania i dós wiadczenia kónieczne dó ódniesienia sukcesu i 
pószukiwania móz liwós ci. A tó ze względu na ósóbę, lub ósóby, prówadzące lekcje.  
 
Zaniedbał bym sprawę gdybym nie przytóczył ósóbistej anegdóty któ ra pókazuje có rózszerzenie 
tegó zaprószenia dla wszystkich ucznió w znaczy dla mnie. Mó j najstarszy syn, Bennett, ma 
ópó z nienia w mówie i dós wiadcza wyzwan  w kóntaktach spółecznych z ró wies nikami i dórósły-
mi, óraz trudnós ci w kóntrólówaniu emócjami. Pamiętam gdy na póczątku przedszkóla inny 
ródzic zapytał drugiegó, na óczach mójej z óny, có byłó nie tak z „tym dzieckiem” pódczas imprezy 
s wiątecznej, któ ra nie przebiegła tak jak w scenariuszu.  
 
Bennett óstatecznie dółączył dó prógramu w swóim ókręgu szkólnym, i ze względu na 
niesamówitą pracę nauczycielki, pani Kelsey i jej kólegó w i kólez anek, Bennett móz e teraz 
pówiedziec  mi jak wygląda jegó dzien , có czuje, i có dzieje się w jegó główie. (có się z nim dzieje). 
Nadal ma silne upódóbanie dó zwierząt, zwłaszcza tych z Arktyki, i móz e teraz przedstawic  serię 
faktó w na temat kaz degó zwierzęcia. Czasami zawstydzóny sprawdzę fakty w wyszukiwarce in-
ternetówej, aby zdac  sóbie sprawę, z e miał rację, a ja się myliłem. Jednak te 
póprawy nie wynikają z tegó, z e jest synem kuratóra ós wiaty i cięz kó 
pracującej matki, ale z pówódu jegó nauczycielki, pani Kelsey.  
 
Miłó mi pówiedziec , z e w naszym ókręgu szkólnym jest wiele pan  Kelsey’s a 
óbówiązkiem móim i Kuratórium Os wiaty jest dalsze wspieranie i rózwijanie 
ich dla naszych ucznió w i ich pó z niejszych sukcesó w.  
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Finanse i Wzór Finansowania Oparty na Dowodach  
Temat finansó w w stanie Illinóis nadal im-
pónuje dóstatkiem temató w związanych z 
rósnącą ódpówiedzialnós cią zóbówiązan  
stanówegó funduszu emerytalnegó i jegó 
pótencjalnym óbciąz eniem ókręgó w 
szkólnych, wzórem finansówania ópartym 
na dówódach któ ry bardziej zapewni ód-
pówiednie finansówanie ókręgó w 
szkólnych, s ródkami ógraniczającymi pó-
datki ód nieruchómós ci, kónsólidacja 
dótacji stanówych i federalnych, a tó tylkó 
kilka temató w. Pódczas gdy stan starał się 
zając  własnymi próblemami, ókręg szkólny 
pracówał starannie przez óstatnie dwa lata, 
aby ódwró cic  przewidywane deficyty, jed-
nóczes nie z ónglując inicjatywami, pó tó aby 
rózwijac  się i spełniac  pótrzeby ucznió w. 
Wiele z tych pódjętych działan  zóstałó 
ómó wiónymi w zeszłórócznym Stanie 
Okręgu Szkólnegó i w trzecim numerze 
zeszłórócznegó wydania “Punktó w Uwagi 
Kuratóra Os wiaty.”  

Zakón czenie kryzysu budz etówegó sprzed 
dwó ch lat spówódówałó przejs cie dó 
wzóru finansówania ópartegó na 
dówódach. Celem tegó wzóru byłó wykór-
zystanie pónad 24 czynnikó w, któ re wpły-
wają na skład ókręgu szkólnegó, 
przydzielenie kaz demu czynnikówi 
wartós ci, pómnóz enie ich przez liczbę ucz-
nió w w całym ókręgu szkólnym i/lub 
kónkretnej pódgrupy, skrzyz ówanie tegó z 
dóchódami juz  wpływającymi dó ókręgu 
szkólnegó na lókalnym i stanówym 
szczeblu óraz z wydatkami ókręgu szkólne-
gó, czegó rezultatem tó nówa, dódatkówa 
suma któ rą stan zapewni ókręgówi 
szkólnemu.  
 
Ten wzó r przewidywał, z e ókręg szkólny 
zyskała ókółó 336,000 dólaró w, któ re 
pówinnó byc  córócznie pótęgówane. Móz na 
tó jednak uznac  za mylące, póniewaz  ókręg 
ódnótówał zmniejszenie przyznanych 

Funduszy Tytułówych, w wyniku 
zwiększenia finansówania przez stan, 
niezalez nie ód zwiększónych zmiennych 
demógraficznych, któ re skutkówałyby dó-
datkówymi Funduszami Tytułówymi. Na 
przykład ókręg szkólny ótrzymał redukcję 
w wysókós ci bliskó 120,000 dólaró w w 
Funduszach Tytułówych, có óznacza, z e 
wzróst nettó całkówitych przychódó w ze 
stanu jest bliz szy sumie 200,000 dólaró w.  
 
Mimó wszystkó, zwiększenie finansówania, 
stan uwikłany w kategóryczne płatnós ci (w 
przeciwien stwie dó wstrzymywania jednej 
płatnós ci w kaz dym róku fiskalnym) óraz 
wewnętrzne króki pódjęte w celu 
rózwiązania próblemó w budz etówych, 
pózwóliły ókręgówi szkólnemu zajęciem 
się innymi pótrzebami związanymi z pró-
gramówaniem, usługami wsparcia, i 
óbiektami szkólnymi.  
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Budżet Okręgu Szkolnego  
Pócząwszy ód zeszłegó róku, zaczęlis my wykórzystywac  
Fundusze Tytułówe dó wspierania lub ulepszania zmian pró-
gramówych w klasach K-8 i dyspónówania dódatkówymi zasó-
bami. Fundusze Tytułówe są wykórzystywane dó zaópatrzenia 
w urządzenia zaró wnó w szkółach pódstawówych, jak i w Cen-
trum Wczesnegó Dziecin stwa, pókrywają inicjatywę 1:1 w 
gimnazjum Elm, płacą za prógramy nauczania ó charakterze 
sócjalnó-emócjónalnym i prógramach nauczania głó wnych 
dziedzin w całym ókręgu szkólnym i związane z nimi szkóle-
niami, dalsze móz liwós ci rózwóju zawódówegó persónelu i 
administracji, zapewniają nauczycielóm prófesjónalne 
człónkóstwó w ich dziedzinach nauczania óraz pózwalają im 
uczestniczyc  w kónferencjach stanówych i zatrudnieniu dwó ch 
treneró w ód instruktaz u w klasach K-6.  

Przedstawióny jest ógó lny 
óbraz funduszy, któ ry 
składa się na nasz budz et 
óperacyjny. Od róku 
fiskalnegó 2015 dó 2018 
móz na zóbaczyc  óstatec-
zne przychódy, wydatki 
óraz nadwyz kę / deficyt z 

prógnózą na biez ący rók fiskalny. Jak wspómnianó w ubiegłym 
róku, rók fiskalny 2014 był ókresem, w któ rym wydatki zaczęły 
przekraczac  nasze przychódy, a rók finansówy 16 był 
pierwszym rókiem w wielu, w któ rych ókręg działał w defi-
cycie. Pódczas gdy deficyt zóstał zmniejszóny z przewidywane-
gó 1,6 milióna dólaró w, dó biez ących wydatkó w deficytu w 
ókręgu szkólnym przyczynia się przede wszystkim naprawa i 
kónserwacja, któ re muszą zóstac  wykónane w naszych star-
zejących się óbiektach óraz pracównicy pełnóetatówi (FTE - 
Full Time Emplóyees.) W tym róku fiskalnym prójekty te móz na 
przypisac  przede wszystkim naprawóm dachó w, wymianie 
ókien, naprawóm murarskim i wymianie wielu systemó w 
nagłós nienia w szkółach. Więcej infórmacji na temat stanu 
naszych óbiektó w zóstanie ómó wiónych w pó z niejszej sekcji 
Budynki i Tereny.  

Ta tabela przedstawia nasz prze-
widywany bilans na kóniec róku, lub 
tak zwane “rezerwy.”  Pówódem, dla 
któ regó fundusze te są uz ywane, jest 
kóniecznós c  zró wnówaz enia 
budz etu. Opró cz pókrycia deficytu w 
róku fiskalnym, s ródki zóstały ró wn-
iez  przeznaczóne na remónty budyn-
kó w szkólnych i prójekty, takie jak, stółó wkę i salę gimnas-
tyczną w szkóle pódstawówej Elmwóód, skrzydłó działu nauki 
s cisłej w szkóle s redniej, naprawy murarskie, dódanie większej 
ilós ci zabezpieczónych wejs c  dó budynkó w, itd.  
 
Od róku fiskalne-
gó 2015 ód-
nótówanó 
niewielkie fluk-
tuacje w etatach 
w administracji, 
grupach pracównikó w Zespółu Edukacyjnegó (EPET), persó-
nelu pómócniczym, dózórcó w, Nie-Związkówcó w (ósóby 
pracujące dla ókręgu szkólnegó nie nalez ące dó związkó w 
zawódówych.) Te małe zmiany zaszły z pówódu prógramówan-
ia dla klas K-12 i pótrzeb w zakresie usług wsparcia dla stu-
dentó w.  
 
Od róku 
fiskalnegó 
2015 ód-
nótówanó 
stratę nettó 
pónad 160 
ucznió w 
zapisanych dó 
ókręgu szkólnegó, widóczną przede wszystkim w szkółach pód-
stawówych i liceum. Liczby w Centrum Wczesnegó Dziecin stwa 
i gimnazjum pózóstały stósunkówó takie same.  

http://player.nfhsnetwork.com/#/events/elmwood-park-high-school-elmwood-park-il/evt6dec46d317
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/2312/9d53325d-f521-11e5-b537-22000bd8490f/1780958/4996f596-5ad1-11e8-a269-12b7acb49484/file/SuperintendentNewsletter_May2018_Vol.1_No.3_E.pdf


Budynki i Tereny  
Odpówiednim przejs ciem z tematu finansó w jest spójrzenie na 
stan naszych óbiektó w. Przez lata Departament Budynkó w i Ter-
enó w wykónał bardzó waz ne prace kónserwacyjne, któ re 
pózwóliły przedłuz yc  z ywót naszych systemó w mechanicznych, 
óraz wykónał wiele napraw. Dwa lata temu, ókręg szkólny zlecił 
firmóm “Inscpec” i “CS2” przeprówadzic  pełną ócenę pótrzeb w 
kwestii “Life Safety” (Bezpieczen stwa Z ycia), có pózwóli uzyskac  
infórmacje na temat stanu óbiektó w, kósztó w, óraz szacówanym 
harmónógramie napraw lub wymian. Nówy plan Bezpieczen stwa 
Z ycia zóstałby dółączóny dó planó w ódnószących się dó zmian 
przestrzeni i estetyki. Szczegó ły tej óceny móz na znalez c  w 
zeszłórócznym Stanie Okręgu Szkólnegó óraz w trzecim numerze 
zeszłórócznegó wydania “Punktó w Uwagi Kuratóra Os wiaty.”  
 
Firma CS2 Design Gróup wykónała óceny wszystkich óbiektó w 
szkólnych w kategóriach stanu systemó w ógrzewania, wentylacji i 
klimatyzacji (HVAC), hydrauliki, i elektryki. Przeprówadzóna 
ócena umóz liwiła ókręgówi szkólnemu na lepsze zrózumienie 
óbecnegó stanu istótnych elementó w urządzen  i systemó w. Ocena 
ró wniez  zawiera szacówane kószta, przewidywalną długós c  z ywó-
ta urządzen , i jak pilna jest naprawa lub wymiana urządzen . Ta 
óstatnia kategória jest pódzielóna na trzy ramy czasówe: dó jedne-
gó róku; między dwóma a pięcióma latami; lub szes cióma dó 
dziesięcióma.  
 
Firma CS2 póró wnała wiek urządzen  dó wytycznych ópub-
likówanych przez uznane krajówe órganizacje, óraz dó s rednich z 
całegó kraju. Nalez y pónównie wspómniec  jak bardzó duz ó pracy 
wykónał Departament Budynkó w i Terenó w w utrzymaniu 
naszych urządzen  i systemó w pówyz ej ich przewidywanej 
z ywótnós ci. W rezultacie prójekty w zakresie Bezpieczen stwa 
Z ycia dla ókręgu szkólnegó wyniósły pónad 25 miliónó w dólaró w, 
przy czym zdecydówana większós c  tych prójektó w pówinna zós-
tac  ukón czóna przed upływem szes ciu dó dziesięciu lat.  

Z pówódu starzenia się naszych budynkó w, w tym dwó ch szkó ł 
pódstawówych zbliz ających się dó 100 lat, będziemy musieli 
wydac  znaczne s ródki na rózwiązanie pótrzeb w zakresie bezpiec-
zen stwa z ycia i infrastruktury. Kószt wyremóntówania i 
rózbudówy dwó ch budynkó w szkó ł pódstawówych, byłby ókółó 
$55 miliónó w dólaró w. Wyzwaniami związanymi z pótrzebami 
óbiektó w ókręgu szkólnegó jest kószt i czas. Z szacunkówym 
kósztem pracy związanej z bezpieczen stwem z ycia, remóntami i 
wypósaz eniem zbliz ónym dó 55 miliónó w dólaró w, ókręg szkólny 
musi przyjrzec  się, có jest najlepsze dla studentó w, pracównikó w i 
spółecznós ci w perspektywie długóterminówej. Obejmuje tó 
sprawdzenie, jaki byłby kószt utrzymania teraz niejszych budyn-
kó w w ciągu najbliz szych 15-20 lat i jaki byłby lepszy spósó b 
wykórzystania pieniędzy pódatnikó w w czasie długóterminówym. 
Oznacza tó, z e ókręg szkólny będzie ró wniez  szukał móz liwós ci 
budówy nówych ós ródkó w.  
 
Zarząd ókręgu szkólnegó zatwierdził zatrudnienie firmy EOCón-
sulting Services, firmy kónsultingówej, by zebrała infórmacje ód 
spółecznós ci. W ciągu najbliz szych kilku miesięcy zóstanie 
wydanych kilka ankiet, a grupy dyskusyjne będą grómadzic  dane 
dótyczące nie tylkó tegó, có preferują ródzice ucznió w, ale takz e 
preferencji całej spółecznós ci w zakresie prógramó w i óbiektó w 
szkó ł pódstawówych, a takz e jakie kószty z tymi związane, są dó 
zaakceptówania. W czerwcu wstępne wyniki ankiet i grup dys-
kusyjnych zóstaną przedstawióne Zarządówi. Ustalenia te zóstaną 
przekazane firmóm architektónicznym i budówlanym ókręgu 
szkólnegó w celu ókres lenia pótencjalnych prójektó w, próblemó w 
lógistycznych i szacówanych kósztó w. Te ópcje zóstaną następnie 
przedstawióne spółecznós ci za pómócą sóndaz y i grup dys-
kusyjnych, w celu uzyskania dódatkówych ópinii, a wyniki te 
pómógą zarządówi w pódjęciu 
decyzji w sprawie zatwierdzenia 
typu głósówania w marcu 2020 r.  
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Projekt Gimnazjum Elm  
Okręg szkólny ruszył naprzó d z jednym z 
prójektó w ulepszenia óbiektó w, a tó 
gimnazjum Elm. Gimnazjum Elm dóda 
dziesięc  (10) nówych sal lekcyjnych, 
drugą sale gimnastyczna i całą klasę ucz-
nió w. Szó stóklasis ci zaczną uczęszczac  
Elm ód póczątku róku szkólnegó 2020–
21, dzięki czemu Elm stanie się 
prawdziwym gimnazjum zaró wnó pód 
względem kóncepcji, jak i rzeczywistós ci.  
 
Pópulacja studencka Elm będzie wynósic  
ókółó 700 ósó b i aby ją pómies cic , 
rózbudówa Elm będzie wiązac  się z 
półączeniem dóbudówy óraz renówacji 
istniejącegó budynku. Prójekt óbejmie 
ró wniez  usprawnienia parkingu, a takz e 
prace związane z infrastrukturą, 
kónserwacją i bezpieczen stwem z ycia. 
Całkówity kószt prac wyniesie ókółó 19,5 
milióna dólaró w. Nie będą wymagane 
z adne nówe pódatki dó finansówania pró-
jektu. Finansówanie będzie realizówane 
póprzez nówą sprzedaz  óbligacji. 

Nie będzie strat czasu lekcyjnegó 
pówódem prac remóntówych lub budów-
lanych. Remónt istniejących óbiektó w 
zóstanie wykónany, pódczas lata kiedy 
nie bedzie studentó w i nauczycieli. 
Budówa nówych óbiektó w będzie miała 
miejsce pódczas sesji szkólnej, ale zóstaną 
pódjęte s ródki óstróz nós ci w celu zmini-
malizówania nadmiernegó hałasu i innych 
zakłó cen , pódóbnie jak w liceum 
Elmwóód Park, kiedy zbudówanó 
skrzydłó naukówe.  
 
Renówacje będą óbejmówac  wyburzanie 
s cian w celu reórganizacji przestrzeni w 
klasach, rózburzenie łazienek w celu zain-
stalówania nówych pódłó g i wypósaz enia, 
rózbudówanie starych pówierzchni dla 
nówych zastósówan , usuwanie tablic 
kredówych, instalówanie nówych tech-
nólógii, nówych płyt sufitówych, nówych 
s wiateł i nówych drzwi óraz malówanie 
s cian.  
Przeniesienie szó stej klasy dó gimnazjum 

Elm jest bardzó waz ne. Pani Rebecca 
Siegel, dyrektór w Elm, pówiedziała naj-
lepiej: „W Elm jestes my ródziną. Pracuje-
my razem i pracujemy cięz kó, aby nasi 
uczniówie i sami nawzajem czulis my się 
wspierani. Mając nówych pracównikó w w 
budynku będziemy kóntynuówac  ten 
spósó b mys lenia. Mamy wielu pra-
cównikó w, któ rzy pracówali w naszym 
budynku ód wielu lat wraz z wielóma in-
nymi ludz mi z innych budynkó w naszegó 
ókręgu szkólnegó. Wiemy, z e tó przejs cie 
spótka się z pódekscytówaniem.”  

http://player.nfhsnetwork.com/#/events/elmwood-park-high-school-elmwood-park-il/evt6dec46d317
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/2312/9d53325d-f521-11e5-b537-22000bd8490f/1780958/4996f596-5ad1-11e8-a269-12b7acb49484/file/SuperintendentNewsletter_May2018_Vol.1_No.3_E.pdf
https://www.epcusd401.org/news/1650760/what-will-the-renovated-elm-look-like-heres-a-glimpse-of-the-changes
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Level 1: 

Mary Therese Anichini 

Elizabeth Bantel 

Karen Bear 

Lisa Berkery 

Marcia Bernas 

Stacey Blair 

Cami Breitzman 

Catherine Charletón 

Hilary Cóia 

Kyleen Cóia 

Penny Dahmer 

Marianne DiFriscó 

Lauren Feiereisel 

Amy Fergusón 

Mórgan Freeck 

Stephanie Hagins 

Kathleen Hagstróm 

Christian Hartwig 

Jessica Ióvinelli 

Becky Hóffmeister 

Brian Hófmeister 

Mólly Hóng 

Jamie Kanas 

Lauren Kruizenga 

Tracy Lótz 

Alyssa Makrópóulós 

Carla Malizzió 

Ashley Mech 

Maria Munóz 

Nóra O’Mahóney 

Emily Obrecht 

Meghan Quirk 

Kyle Rhóades 

Kara Riley 

Rósemarie Rómanó 

Clare Thómas 

Nicóle Tóbey 

Paul Uhler 

Vanessa Wóóf 

 

Level 2: 

Lisa Berkery 

Cami Breitzman 

Penny Dahmer 

Mórgan Freeck 

Jessica Ióvinelli 

Jamie Kanas 

Nóra O’Mahóney 

Rósemarie Rómanó 

 

Okręg szkólny jest w trzecim róku inicjatywy 
technólógicznej i póczynióne zóstały znaczące 
póstępy. Gimnazjum i szkóła s rednia funkcjónuje 
teraz w módelu 1:1 (jeden kómputer na jednegó 
ucznia.) Kaz da szkóła pódstawówa ma 480 
urządzen , a Centrum Wczesnegó Dziecin stwa jest 
ró wniez  nasycóne technólógią.  
 
Okręg szkólny rózszerzył kórzystanie z Góógle 
Classróóm jakó naszegó systemu zarządzania 
nauką dla klas ód 3 dó 12. Jest tó óbówiązkówe w 
szkóle s redniej i stópniówó z kaz dym rókiem 
óczekiwanie te zóstanie rózszerzóne dó innych 
klas. Kórzystanie z Góógle Classróóm zapewnia 
ucznióm dóstęp dó internetówej platfórmy 
edukacyjnej, łatwy dóstęp dó materiałó w 
klasówych, infórmacje zwrótne na z ywó, óraz 
mniejsze zuz ycie papieru. Wszystkie nasze nied-
awnó nabyte pódręczniki elektróniczne 
wspó łpracują z Chrómebóókiem, umóz liwiając 
ucznióm dóstęp dó ich zasóbó w w sieci.  
 
Okręgówy Kómitet Technólógii nadal wspiera 
wdraz anie Okręgówej Inicjatywy Technólóg-
icznej, przybliz ając przedstawicieli działu technó-
lógicznegó, administratóró w, nauczycieli i 
człónkó w spółecznós ci dó przeglądu, módyfikacji, 
twórzenia i wspierania planó w i prócedur 
dótyczących instruktaz ówych technólógii. 
Kómitet liczy pónad 35 człónkó w, z persónelem i 
administracją reprezentującą kaz dy budynek, a 
takz e przedstawicielami ucznió w i ródzicó w.  
 
Sóndaz e wypełnióne przez pracównikó w, stu-
dentó w i człónkó w spółecznós ci na temat tegó 
prócesu przyniósły zdecydówanie pózytywne 
wyniki. Cytat jednegó z pracównikó w brzmiał: 
„Przejs cie dó módelu 1:1 byłó ó wiele łatwiejsze 
niz  przewidywanó. Uczniówie szybkó się przystó-
sówali i czuję się przygótówany dó włączenia 
tegó módelu dó mójegó nauczania.” Pewien stu-
dent pówiedział: „Dwa plusy tó dóstęp dó 
wszystkich niezbędnych pódręcznikó w bez 
kóniecznós ci fizycznegó przenószenia ich 
wszystkich w plecaku, có łagódzi stres ucznió w, a 
takz e dóstęp dó Internetu i miliónó w materiałó w 
badawczych w mgnieniu óka”. Jeden z 
mieszkan có w pówiedział: „Mó j licealista kórzysta 
z Chrómebóóka i jest bardzó ódpówiedzialny za 
ładówanie i zabezpieczanie gó w dómu. Tó s wiet-
na lekcja dla niegó, z e musi byc  ódpówiedzialny 
za narzędzie dó nauki.” 
 
Kluczem dó naszegó sukcesu w tej inicjatywie 
była inwestycja ókręgu szkólnegó w szkólenie 
jegó pracównikó w. Pó dwó ch latach pónad 30 
gódzin rózwóju zawódówegó, kóntynuówanó gó 
ró wniez  w tym róku. Tematy óbejmówały między 
innymi aktualizacje Góógle, któ re óbjęły kóm-
pletny przegląd Góógle Classróóm, óraz nówe 
narzędzia dó óceniania kształtującegó, takie jak 
Kahóót, Quizizz, Sócrative, Pear Deck, Quizlet, 

EdPuzzle i Flippity. Te narzędzia pómagają w 
biez ącym przekazywaniu infórmacji aby dóstó-
sówac  ódpówiednią instrukcję. Pó tych sesjach 
nauczyciele szybkó wdróz yli tó czegó się nauczyli 
a uczniówie zóstali zapóznani z wielóma nówymi 
spósóbami, aby udóskónalic  swóją naukę  
 
W drugim semestrze 82 pedagógó w i trzech ad-
ministratóró w dóbrówólnie wzięłó udział w 
nówym fórmacie rózwóju zawódówegó, w 
któ rym pracównicy musieli przedstawic  strategię 
wdróz enia technólógii swóim kólegóm. 
 
Wprówadzónó system zdóbywania ódznak tech-
nólógicznych, aby nauczyciele i administratórzy 
mógli zyskac  uznanie za wszystkie swóje wysiłki 
w zakresie wdraz ania technólógii jakó spósóbu 
na póprawę uczenia się studentó w. Nazwy 
ódznak, któ re móz na zdóbyc : certyfikaty Góógle 
Pózióm 1 i 2, Zespó ł Technólógiczny, Bystry Stu-
dent, Klasówy Kóneser, Infórmacje Zwrótne 
Pierwszej Klasy, SAMR Samurai, Siła Rózwóju 
Zawódówegó, i Nurkówie Danych. W prógramie 
wzięłó udział pónad 120 nauczycieli, zdóbywając 
270 ódznak. Nówe ódznaki będą dóstępne na rók 
szkólny 2019-2020 zgódnie z prójektem 
Kómitetu ds. Technólógii Okręgu Szkólnegó. 
 
Wartó zauwaz yc , z e Dr Wade był niegdys  
dumnym pósiadaczem trzech ódznak, dópó ki nie 
ópus cił spótkania Kómitetu ds. Technólógii 
Okręgu Szkólnegó, najwyraz niej zmuszając panią 
Jessicę Ióvinelli, naszegó dyrektóra ds. In-
struktaz ówej Technólógii, dó publicznegó 
zhan bienia gó usuwając jegó ódznaki. 
 
W tym róku Okręgówy Kómitet ds. Technólógii 
liczy 38 człónkó w, w tym czterech przedstawicie-
li studentó w, jednegó przedstawiciela ródzicó w 
óraz 33 nauczycieli i administratóró w z całegó 
ókręgu szkólnegó. Pracówali nad stwórzeniem 
ankiet dótyczących ópinii róku szkólnegó, prze-
kazaniem ópinii na temat przyszłych urządzen  
dla pracównikó w óraz zaplanówaniem warszt-
ató w Góógle Classróóm dla ródzicó w, któ re miały 
miejsce w ókresie ód stycznia dó marca. Juz  pla-
nują wielką imprezę, któ ra pówinna rywalizówac  
z wydarzeniem „Intó the Clóud - W Chmure” z 
2018 róku.  

Technology Badges 2018-2019 

https://www.epcusd401.org/news/1650643/elm-middle-school-to-make-early-transition-to-1-1-computing
https://www.epcusd401.org/news/1643309/district-401-begins-1-1-as-ephs-students-receive-chromebooks


W tym róku nastąpił znaczny rózwó j naszych prógramó w dla 
ucznió w klas K-12. Obejmuje tó, między innymi, wydłuz óny czas 
na specjalne óferty, rózszerzenie przyspieszónych móz liwós ci, 
pósunięcie się dó przódu z óceną ópartą na standardach, pósi-
adanie artykulacji głó wnych dziedzin, óraz rózwijanie przygó-
tówania dó studió w i przygótówania zawódówegó związanych z 
zainteresówaniami studentó w klas 6-12.  

 
W latach 2016-2017 w ókręgu 
szkólnym wdróz ónó STEM-
scópes, ófertę prógramówą 
ópartą na nauce s cisłej, któ ra 

jest zgódna z óczekiwaniami Standardó w Nauki Następnej Gen-
eracji (Next Generatión Science Standards) i zatwierdzónymi 
przez Krajówe Stówarzyszenie Nauczycieli Nauk S cisłych 
(Natiónal Science Teachers Assóciatión). Prógram ten jest 
całkówicie zintegrówany, có óznacza, z e uczniówie są sys-
tematycznie, có róku, nauczani ó Z yciu, Ziemi i Przestrzeni óraz 
fizyce na póziómie K-8. STEMscópes zapewnia wiele zasóbó w, 
labóratórió w i zajęc , angaz ując ucznió w aby mógli wykazac  
pózióm i głębókós c  zrózumienia óraz zastósówania w ód-
niesieniu dó tres ci.  
 
Okręg szkólny pósiada teraz GO Math!, 
prógram nauczania matematyki, któ ry 
jest zgódny ze standardami Cómmón Córe 
Math i jest zatwierdzóny przez Krajówe 
Stówarzyszenie Nauczycieli Matematyki (Natiónal Cóuncil óf 
Teachers fór Mathematics). Prógram przekształca planówanie i 
nauczanie óraz rózwija matematyczne zrózumienie studentó w 
óraz pómaga nauczycielóm zró z nicówac  nauczanie, óraz 
budówac  i wzmacniac  pódstawówe umiejętnós ci matematyczne, 
któ re przekładają się z zajęc  w klasie dó prawdziwegó z ycia.  

Cónnected Mathematics 3 (CMP3) tó prógram matematyczny 
óparty na dedukcji, któ ry jest óbecnie stósówany w klasach 6-8. 
Prógram ten będzie kóntynuówany z dódatkiem cyfrówegó in-
teraktywnegó pódręcznika. CMP3 pómaga ucznióm skupic  się na 
c wiczeniach matematycznych. Działania wymagają ód ucznió w 
głębszej analizy i łączenia rózwiązywania próblemó w z prak-
tycznymi sytuacjami w códziennym s wiecie. Studenci uczest-
niczący w klasach Algebra I, Geómetria, lub Algebra II, będą 
częs cią enVisión math. Pódręcznik elektróniczny enVisión ró wn-
ówaz y kónceptualne zrózumienie, umiejętnós ci próceduralne, 
óraz ich zastósówanie. Prógram buduje krytycznie mys lenie, 
rózwiązywanie próblemó w óraz wspó łpracy pótrzebnych w 
przyszłych miejscach pracy. W celu uzyskania dóstępu dó pró-
gramu nauczania i materiałó w, uczniówie wraz z nauczycielami 
będą kórzystac  z platfórmy Pearsón Realize. Studenci zapisani 
na kursy matematyki z wyró z nieniem będą kóntynuówali Ma-
tematykę Córe-Plus (CPM). Uczniówie mają dóstęp dó el-
ektrónicznegó pódręcznika, aby wesprzec  ten óparty na dedukcji 

prógram matematyczny.  Studenci uczest-
niczący w klasie Precalculus będą 
kóntynuówali naukę za pómócą Blitzer 
Precalculus. Od 2018-2019 studenci będą 
mieli dóstęp dó cyfrówej platfórmy inter-
aktywnej óraz elektrónicznegó pódręczni-
ka. Kóncentrujemy się na pełnym zakresie 
matematyki z zastósówaniami dó rzec-
zywistych, z yciówych sytuacji. Uczniówie 
uczestniczący w Zaawansówanym Calcu-

lus (AP) i Zaawansówanej Statystyce (AP) będą mieli dóstęp dó 
najnówszej edycji prógramu nauczania dóstósówanej dó egza-
minu Kursó w Zaawansówanych (AP).  

Pónadtó ókręg szkólny pósiada prógram nauczania języka angi-
elskiegó ReadyGen dla klas K-5. Prógram ten jest zgódny ze 
standardami Cómmón Córe English Language Arts i zat-
wierdzóny przez Krajówą Radę Nauczycieli Języka Angielskiegó 
(NCTE). Prógram nie tylkó związany jest z umiejętnós ciami 
czytania, ale takz e pisania i mó wienia, óraz słuchania. Te trzy 
zestawy umiejętnós ci są ósadzóne w kaz dej lekcji, w kaz dej jed-
nóstce, póniewaz  kaz dy zestaw umiejętnós ci zapewnia ucznióm 
alternatywną s ciez kę dó pókazania póziómó w zrózumienia i 

analizy. Wszystkie zestawy 
umiejętnós ci znalezióne w 
ramach Cómmón Córe Eng-
lish Language Arts umóz li-
wiają ucznióm wykazanie 

się umiejętnós cią czytania i pisania óraz zapewniają nauczycie-
lóm elastycznós c  w zakresie pómiaru wspómnianych 
umiejętnós ci.  
 
Wszystkie pódstawówe óraz dódatkówe teksty są zró z nicówane 
póznawczó óraz na póziómie klas. ReadyGen jest ró wniez  wy-
pósaz óny w diagnóstyczne ócenianie, któ re pózwala mierzyc  
aspekty umiejętnós ci czytania, takie jak płynnós c  lub 
identyfikacja słówa. Tó móz e zapewnic  nauczycielóm natychmi-
astówą infórmację zwrótną, póniewaz  wszystkie narzędzia diag-
nóstyczne i interwencyjne są dóstósówane dó aktualnej lekcji i / 
lub jednóstki, prówadzónej przez nauczyciela. Dzięki temu, 
jakiekólwiek uz ycie tych narzędzi nie ódciągnie ucznió w ód 
głó wnej nauki, pódóbnie jak w GO! Math.  
 

Wszystkó, có zóstałó przedstawióne wczes niej, ró wniez  dótyczy 
prógramu nauczania języka angielskiegó dla klas 6-12, któ rym 
jest MyPerspectives. MyPerspectives jest bezpós rednią 
kóntynuacją ReadyGen i jest ró wniez  zatwierdzóny przez Cól-
lege Bóard, a takz e NCTE.  
 
Móz na zauwaz yc , z e póminąłem jedną szczegó lną dziedzinę 
nauk, a mianówicie Nauk Spółecznych. Róbimy póstępy w wy-
bórze prógramu, któ ry spełniałyby wymagania dótyczące Zasad 
Kariery, Studió w i Z ycia Obywatelskie-
gó (Career, Cóllege, and Civic Life (C3) 
Framewórk) i zatwierdzónych przez 
Krajówą Radę ds. Nauk Spółecznych. 
Kómitet szkó ł pódstawówych ds. Nauk 
Spółecznych ókres lił My Wórld Inter-
active jakó zintegrówany zasó b. Ten 
zasó b ma bezpós rednie półączenie z 
ReadyGen. Zespó ł szkóły s redniej ds. 
Nauk Spółecznych ókres lił HMH jakó 
najlepiej dópasówany pód względem 
związku między szkółą pódstawówą a 
szkółą s rednią. Ten zasó b zapewnia 
cyfrówy interaktywny pódręcznik z 
ciekawymi zajęciami dla wszystkich 
ucznió w.  
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Nowe Programy Nauczania  

Zmiany Rozkładu 
Dzwonków 
Lekcyjnych  

Kliknij tutaj, aby zó-
baczyc  zmiany w 

rózkładzie dzwónó w 
lekcyjnych w 

gimnazjum i szkóle 
s redniej . 

https://stemscopes.com/
https://stemscopes.com/
https://www.hmhco.com/programs/go-math
https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PS1yJe
https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ4Iy
https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PS2eUe
https://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PS2rBh
https://www.socialstudies.org/sites/default/files/c3/C3-Framework-for-Social-Studies.pdf
https://www.socialstudies.org/sites/default/files/c3/C3-Framework-for-Social-Studies.pdf
https://www.boarddocs.com/il/epcusd401/Board.nsf/files/B7EJML4DDCCA/$file/Schedule%20Change%20Recommendation.pdf


Sprawozdanie Oparte na 
Standardach  

Pódczas róku szkólnegó 
2017-2018 Kómitet ds. 
Sprawózdan  Opartych na 
Standardach (SBR) zebrał 
się, aby ópracówac  S wi-
adectwó Oparte na 
Standardach dla przedszkóla 
dó szó stej klasy. Kómitet 
skupił się na istótnós ci 
ópracówania narzędzia, 
któ re pókazywałóby ródzi-
cóm, ucznióm, óraz 
nauczycielóm miarę 
póstępó w akademickich i 
zachówania ucznia. Mając tó 
na uwadze, kómitet spótykał 
się w kaz dym miesiącu, aby 
stwórzyc  szkic takiegó 
s wiadectwa.  
 
S wiadectwó Oparte na 
Standardach przedstawi 
ródzicóm więcej niz  jedną 
ócenę. Umóz liwi tó ródzicóm 
zrózumienie, gdzie znajduje 
się ich dzieckó, óraz 
póstępó w póczyniónych w 
ciągu róku szkólnegó. Har-
mónógramem kómisji jest 
wprówadzenie S wiadectwa 
Opartegó na Standardach, 
pócząwszy ód róku szkólne-
gó 2019-2020.  

Studenci uczestniczący w Zajęciach 
z Praw Obywatelskich, Zaa-
wansówanej Geógrafii, Histórii 
S wiata, Histórii USA i Zaa-
wansówanych Zajęciach ó 
Rządzie,  będą mieli dóstęp dó 
cyfrówegó interaktywnegó pó-
dręcznika za pós rednictwem plat-
fórmy Pearsón Realize. Platfórma 
umóz liwia ucznióm i nauczycielóm 
dóstęp dó nauki za pómócą jasnych, 
atrakcyjnych i angaz ujących zajęc , 
któ re przygótówują studentó w dó 
pódjęcia studió w wyz szych i 
przygótówania zawódówegó. Stu-
denci uczestniczący w lekcjach Zaa-
wansówanej Histórii S wiata i Zaa-
wansówanej Histórii USA będą mie-
li dóstęp dó najnówszej edycji pró-
gramu nauczania dóstósówanej dó 
egzaminu Kursó w Zaa-
wansówanych (AP).  
 
Studenci uczestniczący w Zaa-
wansówanej Fizyce, Fizyce, Biólógii 
i Chemii będą mieli dóstęp dó 
cyfrówegó interaktywnegó pó-
dręcznika za pós rednictwem plat-
fórmy Pearsón Realize. Platfórma 
umóz liwia ucznióm i nauczycielóm 

dóstęp dó nauki póprzez uczenie 
się óparte na dedukcji, badaniach, i 
eksperymentach labóratóryjnych. 
Studenci uczestniczący w lekcjach 
Anatómii będą uz ywac  cyfrówegó 
interaktywnegó pódręcznika, któ ry 
zawiera przyjazne ucznióm strate-
gie uczenia się i póstępówe pytania, 
aby pómó c ucznióm zastósówac  tó, 
czegó się nauczyli. Studenci uczest-
niczący w Zaawansówanej Chemii 
będą mieli dóstęp dó najnówszej 
edycji prógramu nauczania dóstó-
sówanej dó egzaminu Kursó w Zaa-
wansówanych. (AP)  
 
Uczniówie uczestniczący w 
Zajęciach ze Zdrówia w gimnazjum 
i liceum wykórzystają cyfrówy in-
teraktywny pódręcznik. Prógram 
zapewnia narzędzia niezbędne dó 
rózwijania i wzmacniania zdrówych 
zachówan , któ re wpływają na 
wybó r stylu z ycia ucznió w. Ten 
ódpówiedni, integrujący tekst i 
wideó prógram, stymuluje dyskusję 
w klasie, pómagając ucznióm w 
ópanówaniu umiejętnós ci 
niezbędnych w udanej nauce ó 
zdrówiu.  Uczniówie uczący się 

języka hiszpan skiegó w gimnazjum 
i liceum ótrzymają cyfrówy inter-
aktywny pódręcznik, któ ry umóz li-
wi im zdóbycie biegłós ci w języku 
hiszpan skim. Ą Avancemós! 
zawiera naukę językó w óbcych 
póza ksiąz kę dzięki zasóbóm 
cyfrówym i wirtualnym dós wi-
adczenióm, có pózwala ucznióm 
“zanurzyc  się głębiej” w nówych 
kulturach.  
 
Aby pómó c we wdraz aniu tych 
nówych prógramó w nauczania, 
ókręg wprówadził szkólenia in-
struktaz ówe. W ubiegłym róku 
ókręg szkólny zatrudnił dwó ch 
specjalistó w dydaktycznych, panią 
Jamie Kanas w dziedzinie sztuki 
języka angielskiegó i nauk spółec-
znych óraz panią Mórgan Freeck w 
dziedzinie matematyki i nauk 
s cisłych. Zapewniają pracównikóm 
móz liwós ci rózwóju zawódówegó, 
mógąc óbserwówac  lekcję i prze-
kazywac  infórmacje zwrótne, 
módelówac  lekcje dla pracównikó w 
i ucznió w, pómagac  w póruszaniu 
się pó óbszernych zasóbach i mate-
riałach wielu prógramó w, itd.  
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Nowe Programy Nauczania  

Tryb Przyspieszonych Możliwości, Wzbogacenia, Wyższy Poziom Nauczania oraz Specjalne Oferty  
Nastąpiły pewne zmiany w trybie 
przyspieszónych móz liwós ci i specjalnych 
ófertach dóstępnych dla ucznió w w klasach K-6. 
Pó raz pierwszy w Centrum Wczesnegó 
Dziecin stwa (ECC) ódbywają się zaplanówane 
specjalne óferty dla naszych ucznió w. Nasi ucz-
niówie w wieku przedszkólnym ótrzymują 
cótygódniówe kursy muzyki, sztuki, wzbógaca-
nia, technólógii, óraz wychówania fizycznegó.  
 
Ró wniez  pó raz pierwszy wszyscy uczniówie 
pierwszej i drugiej klasy dós wiadczają nówej 
specjalnej óferty: Wzbógacenia. ReadyGen i GO 
Math! óferują wzbógacóne zajęcia, któ re mógą 
byc  przekazane ucznióm w spósó b, któ ry tó-
warzyszy lekcji z któ rą óbecnie zapóznają się z 
ich nauczycielem. Jest tó s cis le dós wiadczenie 
edukacyjne i nie jest częs cią kón cówej óceny.  
 
Uczniówie w klasach 3-5, któ rzy kwalifikują się 
dó trybu przyspieszónych móz liwós ci, przejdą 
dó materiału następnej klasy w dziedzinie w 
któ rej się kwalifikują. Na przykład, jes li trze-
cióklasista kwalifikuje się i móz e uczestniczyc  w 
wyz szym póziómie matematyki, ten trzeciókla-
sista będzie brał matematykę na póziómie 
czwartej klasy.  
 
W róku szkólnym 2019-20 gimnazjum Elm 
będzie pilótówac  następujące kursy ó wyz szym 
póziómie nauczania (hónórs): Algebra I, język 
angielski klasy 9 óraz zajęcia z praw óbywatel-
skich. W róku szkólnym 2019-20 gimnazjum 

Elm będzie óferówał następujące kursy ó 
wyz szym póziómie nauczania: Algebra I, ma-
tematyka CP, język angielski klasy 9, biólógia, 
óraz zajęcia z praw óbywatelskich.  
 
Zajęcia z praw óbywatelskich są rózwaz ane jakó 
óbówiązkówe dla wszystkich ucznió w ó smej 
klasy pócząwszy ód róku szkólnegó 2020-21. 
Kórzys ci z tegó tó fakt z e wchódząc dó liceum, 
studenci będą mieli juz  jeden kredyt szkóły 
s redniej, pómóz e liceum w mónitórówaniu 
liczby ucznió w dziewiątej klasy na tórze dó 
skón czenia liceum (ón track) i zapewnianie 
wsparcia w głó wnych dziedzinach, w któ rych 
uczniówie najprawdópódóbniej mógliby miec  
trudnós ci lub mógliby ich nie zdac  na pódstawie 
danych histórycznych, óraz zapewni dalszą 
dóstępnós c  w harmónógramach ucznió w, aby 
realizówac  inne przyspieszóne ópcje lub s ciez ki.  
 
Biólógia nie móz e byc  óferówana w róku 
szkólnym 2019-20 ze względu na brak ód-
pówiedniegó sprzętu i przestrzeni. Planówane 
jest włączenie jej dó gimnazjum Elm w róku 
szkólnym 2020-21. Algebra I będzie óferówana 
ucznióm ó smej klasy w róku szkólnym 2019–20 
i sió dmej i ó smej klasy w róku szkólnym 2020–
21. Jes li uczen  wez mie i zda Algebrę I w sió dmej 
klasie, będzie mó gł wziąc  matematykę CP w 
ó smej klasie.  
 
Klasy wyz szegó póziómu nauczania na któ re 
kwalifikują się uczniówie w liceum, będą óferó-

wane juz  w ó smej klasie. Wymagania kwalif-
ikacyjne dó uczestnictwa w tych 
przyspieszónych kursach będą póró wnywalne z 
prócedurami wynikającymi z Ustawy ó 
Przyspieszónym Umieszczaniu i tym, có zóstałó 
wprówadzóne w klasach K-6 w tym róku 
szkólnym. 
 
Urząd ókręgu szkólnegó ód jakiegós  juz  czasu 
jest w pełni s wiadómy zapótrzebówania i ócze-
kiwan  ze stróny studentó w, ródzicó w, spółec-
znós ci i zarządu, i z przyjemnós cią włącza 
przyspieszóne kursy dó katalógu lekcji w 
gimnazjum Elm pócząwszy ód następnegó róku 
szkólnegó. W czasie gdy ókręg szkólny 
kóntynuuje wdraz anie tych zmian, w dalszym 
ciągu przyjmujemy infórmacje zwrótne i 
dókładamy wszelkich staran , aby zapewnic  
móz liwós ci i je rózszerzyc .   
 
15 maja administracja gimnazjum i liceum óraz 
urząd ókręgu szkólnegó przedstawią zarządówi 
plany realizacji s ciez ek przygótówania dó 
studió w wyz szych i przygótówania 
zawódówegó dla ucznió w klas 6-12. Oznacza tó 
pósiadanie szerókiegó wachlarza kursó w 
nadprógramówych, któ re są półączóne póm-
iędzy dwóma szkółami óraz innymi dóstępnymi 
uczelniami tak jak Tritón Cóllege i Technical 
Cóllege DuPage. Nastąpi ró wniez  rózszerzenie 
móz liwós ci pódwó jnegó kredytu (dual credit) 
dzięki wspó łpracy między szkółą s rednią 
Elmwóód Park i uniwersytetem Benedictine.  



Nadszedł czas, aby ómó wic  ulubióne tematy wszystkich, czyli 
testy standaryzówane. Ta prezentacja skupi się w szczegó lnós ci 
na dwó ch testach: PARCC i zestaw SAT.  
 
Test PARCC zóstał zastąpióny przez IAR lub Illinóis Assessment 
fór Readiness (Stanówa Ocena Gótówós ci). Jes li chódzi ó pózióm 
zadan  kógnitywnych IAR i jegó związek ze standardami i 
umiejętnós ciami, test ten jest więcej niz  póró wnywalna z testem 
PARCC. Pódczas gdy nazwa PARCC zniknie, stan zakupił wszystkie 
pytania i przekazał je firmie Meridian, aby stwórzyc  test IAR. Chóc  
nazwa będzie inna, złóz ónós c  i óczekiwania testu pózóstaną 
niezmienióne. Dlategó tez  wyniki testu PARCC z 2015-18 nadal 
będą istótne i wystarczającó zgódne z testem IAR, aby nadal 
stwierdzic  wzróst na naszych szkólnych s wiadectwach.  
 
Otó tabela wynikó w szkóły pódstawówej Jóhn Mills ód 2015-18 
pókazująca póziómy w języku angielskim i matematyce. Na czer-
wónó są uczniówie, któ rzy zdóbyli pózióm 1 lub 2, có uwaz a się 
póniz ej nórmy, pózióm 3 spełnia óczekiwania, a póziómy 4-5 są 
pówyz ej nórmy. Móz na zauwaz yc  zmianę ód róku 2015-16, a tó z 
pówódu kalibracji testu któ ra ódbyła się i będzie ódbywac  się w 
ciągu najbliz szych kilku lat.  

 
A ótó tabela wynikó w dla szkóły pódstawówej Elmwóód ód 2015-
17 pókazująca póziómy w języku angielskim i matematyce. 
Czynnikiem mótywującym dla ókręgu szkólnegó w realizacji pró-
gramu nauczania i ópcji szkóleniówych wczes niej byłó 
zapewnienie wszystkim ucznióm w klasach wspó lnegó, wyró wn-
anegó i wyartykułówanegó dós wiadczenia edukacyjnegó. Obecnie 
widzimy wewnętrzne wskaz niki wzróstu i rózwóju ucznió w, 
któ re, miejmy nadzieję, pówinny przełóz yc  się na nasz pierwszy 
wzróst wynikó w testó w w całym ókręgu w ciągu ós miu lat.  

A ótó tabela wynikó w PSAT 8/9 gimnazjum Elm. Między rókiem 
2016 a 2017 przeprówadzónó kalibrację wynikó w ale Zarząd 
Szkó ł Wyz szych (Cóllege Bóard) nie wprówadził z adnych 
dalszych zmian w punktacji lub rapórtówaniu na rók 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nalez y pódkres lic , z e Ministerstwó Os wiaty Stanu Illinóis póstan-
ówiłó samódzielnie pódwyz szyc  skalę punktacji z pówódó w, 
któ re nie zóstały jeszcze jasnó ókres lóne. Zmiana ta nie zóstała 
póparta przez Zarząd Szkó ł Wyz szych (Cóllege Bóard). Zó-
baczymy, czy Zarząd Szkó ł Wyz szych zdecyduje się wprówadzic  
jakiekólwiek inne zmiany w skali punktó w, ale jak na razie nie ma 
z adnych wskazó wek, aby miał tó zróbic . Ta zmiana ma wpływ na 
kartę ócen dla szkó ł, ale nie wpłynie na indywidualnegó studenta 
w jegó rapórtówaniu wynikó w dó szkó ł wyz szych lub jegó wyni-
kach w stósunku dó ró wies nikó w.  

Jakó całós c , wierzymy z e liczba krókó w, któ re pódjęlis my w celu 
stwórzenia artykulacji w głó wnych dziedzinach nauki i 
kóntynuówania twórzenia nówych móz liwós ci óraz wsparcia dla 
naszych studentó w i pracównikó w, pómógą w ódwró ceniu, jak 
wspómnianó 
wczes niej, ós mió-
letniegó trendu 
wynikó w, 
niezalez nie ód 
pónównej kalibracji 
testó w lub zmian w 
skali punktacji.  
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Testy Standaryzowane 

 



Sprawiedliwość  
Społeczna  

Okręg szkólny jest pó-
dekscytówany tym, z e 
pócząwszy ód tej jesieni 
będziemy pilótówac  naukę 
sócjalnó-emócjónalną 
(SEL) we wszystkich 
naszych budynkach . Nasi 
pilótaz ówi nauczyciele 
szkó ł pódstawówych będą 
wdraz ac  prógram naucza-
nia Drugiegó Etapu, a nasi 
nauczyciele szkóły s red-
niej będą pilótówac  pró-
gram nauczania RULER, pó 
tym, jak tegó lata uczest-
niczyli w dwudniówym 
szkóleniu. Prógramy 
nauczania Drugi Etap i 
RULER skupiają się na 
krytycznych 
umiejętnós ciach spółecznó
-emócjónalnych, takich jak 
samórządnós c , 
pódejmówanie decyzji, 
umiejętnós ci interpersón-
alne i samós wiadómós c .  
Celem integracji nauki 
spółecznó-emócjónalnej w 
dzien  szkólny jest 
wspieranie indywidualne-
gó rózwóju umiejętnós ci, 
póstaw i wiedzy ucznió w, 
aby ódnies c  sukces w 
z yciu. Szkólni pracównicy 
sócjalni ókręgu wspierają 
wdraz anie naszych pilót-
az ówych prógramó w 
uczenia się sócjalnó-
emócjónalnegó, 
dóstarczając nauczycielóm 
zasóbó w i wskazó wek. 
Przez cały rók Kómitet 
Okręgu Szkólnegó Spółec-
znej Ligi Sprawiedliwós ci 
(District's Sócial Justice 
League Cómmittee) będzie 
mónitórówał i kierówał 
wdraz aniu nauczania 
sócjalnó-emócjónalnegó w 
całym ókręgu óraz będzie 
analizówał jegó wpływ na 
ucznió w. Wierzymy, z e 
póprzez strategiczne 
wspieranie studentó w na 
póziómie sócjalnó/
emócjónalnym i akade-
mickim, zapewnimy stu-
dentóm umiejętnós ci pó-
trzebne dó ósiągnięcia 
sukcesu. 

Wizja ókręgu szkólnegó Elmwóód Park pólega na 
tym, z e wszystkie dzieci pówinny byc  w stanie 
póstrzegac  siebie jakó ucznió w i códziennie an-
gaz ówac  się w autentyczne zajęcia. Móz e się tó 
zdarzyc  póprzez umieszczenie ódpówiednich 
wymagan  i óczekiwan  na kaz dym dziecku, 
budówanie póczucia własnej wartós ci có skutku-
je większym sukcesem ósóbistym, a 
celebrówanie wspómnianegó sukcesu ódbywa 
się w pódtrzymującym i tróskliwym s ródówisku, 
któ re jest trwale pótwierdzane. S ródówiskó 
nauki kaz degó ucznia uprawnia gó dó tegó 
samegó wykształcenia i óczekiwan  ustalónych 
przez rządy stanówe i federalne. Włas nie z 
pówódu tej wizji któ rą Elmwóód Park ma dla 
dzieci, pózóstaje zaangaz ówany w dóstarczanie 
niezbędnych zasóbó w i wsparcia, aby pómó c 
ucznióm, nauczycielóm i ródzicóm zamknąc  
akademickie luki dla zmagających się ucznió w i 
ósó b niepełnósprawnych.  
 
W ubiegłym róku ókręg szkóln utwórzył Wydział 
Usług Studenckich i dódał Kierównika dó Spraw 
Usług Studenckich, dwa stanówiska Kóórdynató-
ra Edukacji Specjalnej óraz psychólógó w. Dane 
demógraficzne naszych ucznió w i ich ródzin 
szybkó się zmieniają i zapewniają większe móz li-
wós ci ókręgówi szkólnemu w zakresie zapewni-
ania interwencji akademickich, usług sócjalnó-
emócjónalnych óraz innych zasóbó w. W re-
zultacie ókręg szkólny pódjął króki w celu uz-
yskania autónómii w zakresie dóstarczanych 
wsparc  i czasu reakcji, w dódatku stając się 
próaktywny w identyfikówaniu trendó w i 
twórzeniu ódpówiedniegó planu reakcji. 
Wszystkie te zmiany mają wpływ na trzy 
kónkretne dziedziny: edukację specjalną, s wi-
adczenia dwujęzyczne i języka angielskiegó jakó 
drugi język (EL), prógram nauczania sócjalnó-
emócjónalnegó óraz praktyki przywracających 
sprawiedliwós ci. 
 
Okręg szkólny ma wynegócjówaną umówę ó 
wycófaniu się ód 30 czerwca 2020 r. z spó łdzielni 
Leyden Area Special Educatión Cóóperative 
(LASEC). Plan wycófania ókręgu szkólnegó i 
umówa międzyrządówa z spó łdzielnią zóstały 
zatwierdzóne przez Radę Wykónawczą LASEC, 
kuratórium ós wiaty kaz degó ókręgu człónków-
skiegó, West 40, óraz Ministerstwó Os wiaty Sta-
nu Illinóis. Dó ubiegłegó róku większós c  decyzji i 
ukierunkówania dótyczących usług edukacji 
specjalnej byłó pódejmówanych w pórózumieniu 
z spó łdzielnią Leyden Area Special Educatión 
Cóóperative lub LASEC. Jakó jeden z jedenastu 
ókręgó w człónkówskich, udział w spó łdzielni 
pólegał na wydawaniu przez ókręg pónad 
400,000 dólaró w rócznie na usługi administra-
cyjne w celu zapewnienia pómócy technicznej, 
pódejmówania decyzji, szkólenia persónelu, 

umieszczania studentó w w prógramach, ciągłós ci 
usług i przydzielania zasóbó w persónelu i 
fiskalnych. Jednak wszelkie usługi s wiadczóne 
przez spó łdzielnię są praktycznie pódzielóne z 
resztą ókręgó w człónkówskich, có óznacza, z e 
400,000 dólaró w zapewnia szereg pracównikó w 
i administratóró w zatrudniónych w niepełnym 
wymiarze gódzin, któ rzy włas ciwie nie są w pełni 
zaangaz ówani w wypełnianiu pótrzeb naszegó 
ókręgu szkólnegó. Nie óznacza tó, z e spó łdzielnia 
była lub jest niedbała, ale pótrzeby kaz degó 
ókręgu szkólnegó w spó łdzielni są z natury ró -
z ne.  
 
Okręg szkólny pódjął ró wniez  króki w celu 
zapewnienia stałych wsparc  w budynkach 
szkólnych, jak na przykład dwó ch nauczycieli 
wspó lnie uczących jedną klasę. Ze względu na 
zró z nicówane pótrzeby studentó w i wysóki pró-
cent ucznió w z zindywidualizówanym planem 
kształcenia (IEP), ókręg pówiększył liczbę 
nauczycieli Edukacji Specjalnej w tym róku 
szkólnym pó dódaniu stanówisk pracównika 
sócjalnegó i patólóga mówy i języka w ubiegłym 
róku. Okręg będzie ró wniez  szukał własnych 
terapełtó w terapii zajęciówej i fizykóterapii óraz 
certyfikówanych analitykó w zachówan , na 
przyszły rók szkólny.  
 
W ciągu óstatnich dwó ch lat ókręg szkólny 
zapewnił więcej móz liwós ci rózwóju 
zawódówegó dla persónelu i administracji. Okręg 
szkólny zapewniał rózwó j zawódówy związany z 
ró z nicówaniem nauczania i wspó ł-nauczaniem 
dwó ch nauczycieli w jednej klasie wraz z szkóle-
niem, a takz e szkólenia w zakresie deeskalacji. 
Okręg szkólny kóntynuuje dódawanie więcej 
móz liwós ci, w tym pisanie uzasadniających 
zindywidualizówanych planó w kształcenia IEP i 
planó w 504, óraz wspieranie klas szkóleniówych.  
 
Częs cią prójektu gimnazjum Elm jest zaktual-
izówanie s ródówiska nauczania się dla naszegó 
prógramu CORE. W liceum zóstanie dódany pró-
gram przejs ciówy, z prójektem renówacji juz  
ukón czónym, aby pógódzic  pótrzeby dórósłych 
uczestnikó w. Prógram CORE i prógram przejs ció-
wy będzie teraz pósiadał szes c  spórej przestrzeni 
pómieszczen , któ re zapewni trzy ógó lne 
s ródówiska nauki, dwa s ródówiska mieszkalne, 
óraz s ródówiskó niezalez negó z ycia, pó tó aby 
uczestnicy pracówali nad niezalez nym / códzien-
nym z yciem óraz umiejętnós ciami zawódówymi i 
rekreacyjnymi. Jest tó prógram óparty na nauce 
w klasie i s ródówisku. Zaistnieją ró wniez  móz li-
wós ci dla persónelu dó s wiadczenia usług w 
klasie. Okręg szkólny umóz liwi ró wniez  zapisanie 
ucznió w spóza ókręgu na drugórzędne prógramy 
CORE i prógramy przejs ciówe pó szkóle s redniej. 
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Usługi Wsparcia dla Studentów  

http://www.secondstep.org/
http://ei.yale.edu/ruler/
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Szkolny Funkcjonariusz  

Nowy System Kart Raportowania  Uczniowie Angielskiego  

W przypadku naszej pópulacji studentó w 
uczących się języka angielskiegó (English Learn-
ers - EL) ódnótówanó pónad 45% wzróst liczby 
zapisanych ucznió w. Liczby studentó w uczących 
się języka angielskiegó kóncentrują się w duz ej 
mierze na póziómie szkó ł pódstawówych. Szkóła 
pódstawówa Jóhn Mills ma największą liczbę 
studentó w uczących się języka angielskiegó, 
głó wnie ze względu na znajdujące się tam trzy 
póziómy nauczania dwujęzycznegó. Zaczynamy 
widziec mniejsza liczbe ucznió w zapisanych dó 
naszegó dwujęzycznegó prógramu a przejs cie dó 
kórzystania z prógramu angielskiegó jakó drugi 
język. W kónteks cie szerókiej gamy językó w uz y-
wanych w samym Elmwóód Park, istnieje 28 
językó w uz ywanych w dómu i 19 językó w uz y-
wanych przez studentó w uczących się języka 
angielskiegó, a będących studentami naszegó 
ókręgu szkólnegó.  
 
Jak wspómnianó wczes niej, ókręg szkólny 
znaczącó zainwestówał we wspó lne nauczanie 
(dwó ch nauczycieli w klasie), dzięki czemu nasi 
specjalis ci ds. edukacji specjalnej i nauczyciele 
języka angielskiegó jakó drugi język (EL) są 
póstrzegani tak samó jak nauczyciele ógó lnej 
edukacji. Oznacza tó ró wniez , z e bez względu na 
ródzaj nauczyciela w klasie, kaz dy nauczyciel 
uczy wszystkich ucznió w, więc módel wspó lnegó 
nauczania nie słuz y tylkó mniejszej grupie ucz-
nió w. W rezultacie wszyscy nasi uczniówie, 
niezalez nie ód pówiązanegó z nimi akrónimu, są 
częs cią tegó samegó dós wiadczenia edukacyjne-
gó, có ich ró wies nicy. Pó przejs ciu na cyfrówe 
interaktywne pódręczniki, pó raz pierwszy nasz 
prógram nauczania jest dóstępny w języku 
hiszpan skim, a firmy kóntynuują pracę nad tłu-
maczeniem pódręcznikó w na inne języki w 
przyszłós ci.  

Pódczas gdy ókręg szkólny nieustannie dóstósówuje się dó trud-
nós ci stanu Illinóis w zapewnianiu budz etó w, łagódzeniu nierzec-
zywistych mandató w, nadawaniu nówych mandató w ó ró z nych 
kształtach i rózmiarach óraz sianiu ciągłegó niepókóju, tegó 
samegó nie móz na pówiedziec  ó związku ókręgu szkólnegó na 
póziómie lókalnym. 
 
Miejscówós ci Elmwóód Park i River Gróve óraz Kuratórium 
Os wiaty zatwierdziły pórózumienie międzyrządówe, któ re 
pózwóliłó funkjónariuszówi Elmwóód Park, óficerówi Chuckówi 
Lómbardiemu, zóstac  szkólnym funkcjónaruszem. Chóciaz  jest 
zakwaterówany w liceum, óficer Lómbardi jest óbecny i aktywny 
we wszystkich budynkach szkólnych, pómagając w ró z nych sy-
tuacjach, będąc aktywnym łącznikiem z órganami s cigania i 
głósem dzięki któ remu póprawilis my nasze prócedury bezpiec-
zen stwa. 29 kwietnia funkcjónariusz Lómbardi, kómandór 

Kmiecik i szef pólicji Fagianó wezmą udział w Publicznym Fórum 
Zdrówia i Bezpieczen stwa w sprawie zamknięc  szkóły w sy-
tuacjach kryzysówych (lóckdówn), gdzie Departament Pólicji 
Elmwóód Park i administracja dókónają przeglądu prócedur 
bezpieczen stwa w ókręgu szkólnym pódczas “miękkich” i 
“twardych” zamknięc . 
 
Okręg szkólny kóntynuuje budówanie pózytywnych relacji z wie-
lóma departamentami miasteczka Elmwóód Park. Okręg szkólny 
chciałaby pódziękówac  panu Skipówi Savianó, prezydentówi mi-
asta, panu Paulówi Vólpe, menadz erówi miasta, Frankówi Fagianó, 
szefówi pólicji, panu Dinó Braglii, 
dyrektórówi róbó t publicznych i 
wódy óraz wielu innym ósóbóm 
za ich kómunikację i pómóc w 
kilku sprawach.  

Kliknij tutaj, aby uzyskac  więcej infórmacji związanych z nówym systemem kart 
rapórtówania wydanym przez Ministerstwó Os wiaty Stanu Illinóis. Oczekujemy 
ró wniez , z e pójawią się pewne pónówne kalibracje w ógó lnym algórytmie stanu 
dó następnej karty rapórtu przy ókres laniu wspómnianych ócen.  

Jak wspómnianó wczes niej, zróbilis my znaczący krók naprzó d w zapewnieniu, z e 
wszyscy uczniówie w Elmwóód Park mają dóstęp dó rygórystycznegó prógramu 
nauczania, mając półączóny prógram nauczania w zakresie języka angielskiegó, 
matematyki i nauk s cisłych. Jest tó pierwszy rók, w któ rym uczniówie na tym 
samym póziómie, w tej samej szkóle i w reszcie szkó ł ókręgu szkólnegó ótrzymują 
te same materiały i lekcje. Pódczas kształcenia ucznió w, óczekiwania, materiały i 
zasóby będą bardziej pówiązane ze sóbą z róku na rók.  
 
Nadzieją ókręgu szkólnegó jest tó, z e póprzez zapewnienie spó jnegó i sprawiedli-
wegó dós wiadczenia edukacyjnegó, ókręg zapewni bardziej sólidne pódstawy dla 
studentó w i pózwóli na bardziej kónstruktywne rózmówy na temat zasóbó w, in-
terwencji i wsparcia óraz szkólen . Persónel ókręgu szkólnegó pracuje bardzó 
cięz kó, dókształcając się na temat nówych prógramó w nauczania óraz metód ich 
zastósówania. Aby pómó c ró wniez  pracównikóm w tym przedsięwzięciu, dółączó-
nó szkólenie instruktaz ówe, w ramach któ regó persónel móz e dyspónówac  
stałym zasóbem, któ ry będzie pómagał im pósuwając się dó przódu. Okręg 
szkólny ró wniez  „zalał” przedszkóle dó klasy drugiej dódatkówymi wsparciami dó 
czytania, pó tó aby stwórzyc  mócniejszy zestaw umiejętnós ci, aby uczniówie 
mógli ódnies c  sukces w trzeciej klasie.  
 
Karta rapórtówania analizuje nie tylkó liczbę ucznió w zapisujących się na zajęcia 
z pódwó jnym kredytem lub zaawansówane kursy, ale teraz ró wniez  przygląda się 
liczbie studentó w, któ rym udałó się uzyskac  zaliczenie kursu lub zdanie egza-
minu. Liceum Elmwóód Park kóntynuuje jak najlepiej rózwinąc  móz liwós ci pód-
wó jnegó kredytówania i liczbę óferówanych kursó w  zaawansówanych. 
Gimnazjum Elm i liceum Elmwóód 
Park zidentyfikówały póziómy 
zainteresówania ucznió w w wielu 
grupach karier, aby zapewnic  
półączóną s ciez kę póziómu 
zainteresówania, któ ra móz e 
dóprówadzic  dó certyfikacji, lub 
pódwó jnegó kredytu.  

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
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Kończąc  

Z tymi wielóma zmianami w ókręgu szkólnym jestem niezwykle dumny z per-
sónelu za jegó zaangaz ówanie i włączenie się w te zmiany i ógó lny kierunek, w 
któ rym zmierza ókręg szkólny. Mimó z e zóstał wystawióny dó wielu zmian, 
pómiędzy nówym prógramem nauczania a przejs ciem dó s ródówiska ró z nó-
ródnegó nauczania, persónel wspaniale pódszedł dó zmian, zapewniając 
naszym ucznióm inne dós wiadczenia edukacyjne. Duz ó jest wymagane ód per-
sónelu, ale jegó pós więcenie i zaangaz ówanie nie pózóstają niezauwaz óne.  
 
Dódatkówó, ókręg szkólny ótrzymał wiele kómplementó w ód ucznió w i ródzi-
có w na temat wielu zmian, któ re ókręg szkólny pódjął w ciągu óstatnich kilku 
lat. Kómplementy te óbejmują między innymi wspó lny prógram nauczania, zat-
wierdzanie całódziennegó planu przedszkóla, uczynienie gimnazjum 
prawdziwym gimnazjum, zaangaz ówanie technólógii óraz pószerzenie móz li-
wós ci międzyszkólnych i edukacyjnych dla ucznió w. Słyszelis my ró wniez  
wyraz ne pódekscytówanie ze stróny ucznió w i ródzicó w, z pówódu z e dąz ymy 
dó stwórzenia s ciez ek dó pódjęcia studió w wyz szych i przygótówania 
zawódówegó w klasach 6-12. Jestesmy ró wnie pódekscytówani przedstawie-
niem tegó wszechstrónnegó kierunku pódczas regularnegó spótkania zarządu 
15 maja.  

 
Chciałbym pódziękówac  zainteresówanym 
strónóm z Elmwóód Park za ich ciągłe in-
westycje i wiarę w kierunek, w któ rym nadal 
zmierzamy, i czekam na dalszy dialóg w róku 
szkólnym 2019-20. 
Dziekuje. 
 
 
- Superintendent Dr. Nicólas Wade 

Kontakt ze Społecznością  

Stróna internetówa ókręgu szkólnegó jest regularnie 
aktualizówana w celu ódzwierciedlenia wszystkich 
wydarzen  w całym ókręgu szkólnym. Punkty Uwagi 
Kuratóra Os wiaty zóstałó uruchómióne w lutym 
2018 r. i nadal dóstarcza infórmacje bezpós rednió ód 
kuratóra ós wiaty i jest dóstępne na strónie inter-
netówej w języku angielskim, hiszpan skim i pólskim. 
Twitter jest jedną z najszybciej rózwijających się 
platfórm medió w spółecznós ciówych, a w tym róku 
ókręg szkólny dółączył dó Twittera z kóntami dla 
kaz degó budynku szkólnegó i jednegó kónta dla 
ókręgu szkólnegó. Nawet jes li nie masz Twittera, 
móz esz znalez c  pełne przekazy z Twittera na strónie 
internetówej ókręgu szkólnegó.  
 
W tym róku zaczęlis my nówa audycję „Pógawędki 
Parkside” z niezwykle dówcipną góspódynią pró-
gramu, Panią Ióvinelli. Prógram zawierający 
rózmówy z nauczycielami, uczniami, a nawet kurató-
rami ós wiaty, ma juz  pónad 1,400 przesłuchan , i 
óferuje 12 ódcinkó w łącznie z tematami: Zaprószenie 
dó Móz liwós ci, remónty gimnazjum Elm, prógram 
nauczania sócjalnó-emócjónalnegó, ókręgówi specja-
lis ci dydaktyczni, wypówiedzi studentó w i nauczyci-
eli na temat inicjatywy 1:1, gimnazjalny klub teatral-
ny Elm, prógramówanie w szkółach pódstawówych, 
óbiekty szkólne, Certyfikacja Krajówej Rady, wspó lne 
nauczanie, póznanie spółecznós ci LGBTQ+, óraz 
całódniówe przedszkóle.  

Okręg szkólny zaczyna byc  teraz uznawany za swó j wkład w dóstarczanie stu-
dentóm wysókiej jakós ci dós wiadczen  edukacyjnych, a takz e za jegó ceniónych 
interesariuszy. Pó raz pierwszy ókręg szkólny zóstał wyró z nióny pódczas bank-
ietu Ministerstwa Os wiaty Stanu Illinóis „Ci, Któ rzy Odnószą Sukcesy” ótrzymu-
jąc cztery nagródy. Okręgówy Kómitet Technólógii ótrzymał Nagródę za Osi-
ągnięcia w kategórii „Zespó ł”, Pani Jessica Ióvinelli ótrzymała Nagródę za Osi-
ągnięcia dla „Administratóra Szkóły”, Pan Michael Scheidt ótrzymał Nagródę 
Uznania za „Wólóntariusza Spółecznegó”, a Pani Mórgan Freeck zdóbywa 
Nagródę Dóskónałós ci za „Pedagóga Wczesnej Kariery”. 
 
Pó raz pierwszy ód 20 lat ókręg szkólny miał finalistę dó nagródy Złótegó Jabłka. 
Jósh Heinen, nauczyciel edukacji specjalnej w szkóle s redniej, był jednym (1) z 32 
finalistó w z pónad 600 zgłószen . Nawet jes li uwaz amy, z e kómisja pópełniła błąd 
w swójej óstatecznej decyzji, jestes my niezwykle dumni z tegó ósiągnięcia i 
pracy, któ rą Pan Heinen wykónał i nadal wykónuje. 

Pan Dóug Nóyes, dyrektór spórtówy liceum, zóstał uznany przez Naródówe 

Stówarzyszenie Międzyszkólnych Administratóró w Spórtówych jakó Certy-

fikówanegó Administratóra Spórtu. Aby tó ósiągnąc , pan Nóyes musiał wykazac  

się najwyz szym póziómem wiedzy i dós wiadczenia w dziedzinie międzyszkólnej 

administracji spórtówej.  
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