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Klasy   
Przedszkole – klasa 8

Liczba uczniów   4,274

Odsetek uczniów z rodzin o niskim dochodzie   48%
 
Odsetek uczniów uczących się języka angielskiego   33%

Liczba nauczycieli   397

Wykształcenie nauczycieli 
 78% z dyplomem  
studiów magisterskich  
lub wyższych

Wskaźnik utrzymania nauczycieli   90%

Zdjęcie członków Rady ds. edukacji

Najważniejsze informacje 
dotyczące Okręgu 62

Zdjęcie zostało zrobione w 2019 roku, od lewej do prawej: James Poskozim, Stephanie Duckmann,  
Tina Garrett, prezes Ronald Burton, dr Kelly Morrissey, wiceprezes Beth Morley i Brian Inzerello.

DANE  
DEMOGRAFICZNE 

O UCZNIACH

Afroamerykanie (4,1%)

Ludność biała (39,8%)

Latynosi (42,1%)

Azjaci (11,3%)
Indianie amerykańscy (0,2%)

Dwie lub więcej ras (1,3%)

Wyspiarze Pacyfiku (0,3%)
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Szanowni członkowie społeczności Okręgu 62!

Z wielkim entuzjazmem pragniemy podzielić się  
z naszą społecznością rocznym sprawozdaniem z roku 
2020, które podkreśla osiągnięcia naszej pracy za rok  
2019-2020. W zeszłym roku szkolnym, drugim 
roku naszego pięcioletniego planu strategicznego, 
osiągnęliśmy wiele. Przypominamy, że nasz pięcioletni 
plan obejmuje wizję, misję, wartości i pięć celów, które 
pomogą nam zdefiniować przyszłość Okręgu 62. 

Analizując naszą pracę w zeszłym roku szkolnym, 
byłbym niedbały, gdybym nie wspomniał 
o specyficznym czasie, przed którymi obecnie  
stoimy – czasie pandemii, która dotknęła każdego  
z nas. Pandemia zmieniła nasze życie, kiedy wiosną 
poproszono szkoły o przejście na zdalną formę 
nauczania poprzez platformę internetową, czego nigdy 
nie robiliśmy. Pomimo tych trudnych okoliczności nadal 
wspieramy uczniów, pracowników i rodziny: 

• • od naszego skupienia na procesie uczenia się 
naszych uczniów i wsparcia, które zapewniamy, 
poprzez naukę zdalną (Cel 1: Rozwój i osiągnięcia 
uczniów);

• • przez zapewnianie naszym uczniom wsparcia 
społeczno-emocjonalnego i zasobów, których 
potrzebują (Cel 2: Środowisko edukacyjne); 

• • wspieranie personelu w tych niepewnych czasach 
(Cel 3: Środowisko pracy);

• • pomaganie rodzinom poprzez zapewnianie  
posiłków i artykułów pierwszej potrzeby przy 
wsparciu naszej społeczności (Cel 4: Relacje  
z rodzinami i społecznością); 

• • po zapewnienie, że nasz okręg ma to, czego 
potrzebuje do działania i funkcjonowania nawet  
w tych niepewnych czasach (Cel 5: Zasoby).

Istnieje wiele dowodów na to, że praca, którą 
wykonujemy, skupia się wokół pięcioletniego planu 
strategicznego i jestem bardzo dumny z faktu, że nigdy 
nie zboczyliśmy z drogi do naszego celu, nawet w tych 
czasach wypełnionych wielką niepewnością. 

To sprawozdanie roczne zawiera również finansowy 
obraz sytuacji, w której się znajdujemy, spojrzenie na 
nasze dane o osiągnięciach uczniów oraz przegląd 
naszych pięciu celów i pracy wykonanej w ramach  
trzynastu strategii. Dziękujemy za Państwa 
zainteresowanie tym sprawozdaniem i dziękujemy  
za współpracę oraz wsparcie Okręgu 62. 

Z poważaniem

dr Paul E. Hertel.
Kurator, Zespół Szkół w Okręgu 62Najważniejsze informacje 

dotyczące Okręgu 62

Wiadomość od kuratora oświaty, 
dr. Paula E. Hertela

Latynosi (42,1%)
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Algonquin Middle School
Dyrektor: Donald Jones
Zastępca dyrektora: Patty Tzortzis
767 East Algonquin Road
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1205

Chippewa Middle School
Dyrektor: Dr Kermit Blakley
Zastępca dyrektora: Juliana Vissering
123 North 8th Avenue
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1503

Central Elementary School
Dyrektor: Erica Cupuro
1526 East Thacker Street
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1575

Cumberland Elementary School
Dyrektor: Colleen White
Zastępca dyrektora: Dominique Pacini
700 East Golf Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1451

Forest Elementary School
Dyrektor: Ania Figueroa
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1380

Iroquois Community School
Dyrektor: Kelly Krueger
1836 East Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1308

North Elementary School
Dyrektor: Dr Margo Giannoulis
Zastępca dyrektora: Heather Cassidy
1789 Rand Road
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1399

Orchard Place Elementary School
Dyrektor: Jennifer Suarez Bautista
2727 Maple Street
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1255

Plainfield Elementary School
Dyrektor: Dr Lisa Carlos
1850 Plainfield Drive
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1301

South Elementary School
Dyrektor: Kristin Jares
1535 Everett Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1566

Terrace Elementary School
Dyrektor: Dr Bradley Stein
735 South Westgate Road
Des Plaines, IL 60016 
(847) 824-1501

Ośrodek Wczesnego Nauczania:  
Oddziały przedszkolne
Jane L. Westerhold
Early Learning Center
Dyrektor: Margarite Beniaris
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018 
(847) 824-1065

Szkoły
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W Okręgu 62 uczniowie poddawani są częstym oraz 
różnym egzaminom, co pozwala uzyskać informacje  
na temat mocnych stron każdego ucznia oraz  
obszarów do poprawy. Egzaminy te obejmują test 
FastBridge, którego celem jest sprawdzenie postępów 
w matematyce i czytaniu. Ponadto umiejętności 
uczniów w matematyce i czytaniu pozwala ocenić 
również test MAP (ang. Measures of Academic 
Progress), sprawdzający postępy w nauce. Informacje 
zebrane w trakcie tych testów pozwalają opracować 
programy edukacyjne, które odpowiadają na potrzeby 
uczniów i wspierają ich rozwój.

Test Illinois Assessment of Readiness (IAR), służy 
ocenie efektów nauki na podstawie nowych standardów 
uczenia. Test (IAR) sprawdza umiejętności w zakresie 
języka angielskiego i matematyki w klasach 3–8. 
Oprócz wykorzystania danych uczenia się uczniów  
z FastBridge i MAP, jak wspomniano powyżej, Okręg 
62 wykorzystuje również wyniki IAR do wyciągania 
wniosków i określania obszarów wymagających 
poprawy, związanych z osiąganiem przez uczniów 
standardów poziomów. Ponadto informacje uzyskane 
na postawie testu IAR pozwalają nauczycielom 
z naszego okręgu zwiększać wysiłki na rzecz 
dostosowania naszych zasobów edukacyjnych i praktyk 
do wymogów. 

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim naszym 
uczniom w Dystrykcie 62 dostępu do rygorystycznego, 
opartego na standardach programu nauczania, 
skutkującego ich aktywnym udziałem w ofercie 
edukacyjnej na światowym poziomie. 

Wykresy poniżej pochodzą z raportu stanowego z lat 
2018-2019: State Report Card „At a Glance”. Źródło: 
Sprawozdanie z wyników szkolnych w stanie Illinois 
(Illinois State Report Card) 

Należy pamiętać, że w związku z pandemią COVID-19 
test IAR został w roku szkolnym 2019-2020 odwołany 
na terenie całego stanu. Przedstawione tutaj 
wyniki pochodzą z najbardziej aktualnych testów 
przeprowadzonych w całym stanie w roku szkolnym 
2018-2019. 

Okręg 62 – Postęp w nauczaniu  
w latach 2018-2019
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Okręg 62 – Bieżący postęp w nauczaniu 
– więcej informacji

Osiągnięcia w nauce
Wszyscy uczniowie  
w stanie Illinois w klasach 
3-8 co roku przystępują do 
egzaminów IAR. Uczniowie 
szkół średnich przystępują 
do egzaminów SAT z języka 
angielskiego i matematyki.

Osiągnięcia  
według grupy 
uczniów
Niniejszy wykres 
przedstawia wyniki z testów
IAR z języka angielskiego  
i matematyki dla każdej 
grupy uczniów. Brak danych 
dla grup liczących mniej niż 
10 uczniów. 

100%      80%       60%      40%        20%         0          20%       40%       60%       80%     100% 

100%      80%       60%      40%        20%         0          20%       40%       60%       80%     100% 

Nie spełnia              Częściowo              Zbliża się                Spełnia                    Przewyższa wymagania              
     spełnia GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI NA 

KOLEJNYM POZIOMIE

Nie spełnia              Częściowo              Zbliża się                Spełnia                    Przewyższa wymagania              
     spełnia GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI NA 

KOLEJNYM POZIOMIE

100%      80%       60%      40%        20%         0          20%       40%       60%       80%     100% 

100%      80%       60%      40%        20%         0          20%       40%       60%       80%     100% 

Okręg

Stan

Matematyka

Okręg

Stan

Matematyka

Ludność biała

Afroamerykanie

Latynosi

Z rodzin o niskim
dochodzie

Z niepełno-
sprawnościami

Ludność biała

Afroamerykanie

Latynosi

Z rodzin o niskim
dochodzie

Z niepełno-
sprawnościami

26 32 61916

22 43 14138

27 27 52516

28 37 8208

19 49 18104

33 40 31213

26 35 91712

25 37 101712

22 13 13234

26 45 11155

27 21 53513

31 26 42811

29 29 42711

21 9 13931

Znajomość języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego

Źródło: Sprawozdanie z wyników szkolnych w stanie Illinois za 2019 r.
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Rada ds. edukacji Okręgu 62 co roku jesienią 
zatwierdza budżet. Jego celem jest określenie 
wytycznych dla personelu dotyczących wydatków 
na rzecz programów nauczania dla uczniów. Proces 
tworzenia budżetu na kolejny rok szkolny rozpoczyna 
się już w styczniu. Dzięki bieżącemu zarządzaniu 
zasobami okręgu utrzymano silną równowagę 
dostępnych funduszy.

Najważniejsze dane finansowe:
• • Od 15 lat Okręg 62 utrzymuje status „finansowej 

stabilizacji”, wyróżnienie przyznawane przez 
Stanową Radę ds. Edukacji. To najwyższe 
oznaczenie, które może zostać przyznane szkole  
w danym okręgu.

• • Od 2009 r. okręg utrzymuje ocenę AA+, nadaną 
przez agencję Standard & Poor’s. Jest to druga 
najwyższa ocena, która może zostać nadana szkole 
podstawowej w okręgu.

• • Dodatkowe środki w postaci subwencji federalnych 
przeznaczamy na wspieranie naszych uczniów 
wymagających pomocy materialnej, jak również 
uczących się języka angielskiego oraz dzieci o 
szczególnych potrzebach edukacyjnych.

• • Rada ds. edukacji przeznacza rocznie ponad  
8 milionów dolarów na obsługę zadłużenia, 
opłacając zobowiązania wynikające z obligacji  
z 2019 za pośrednictwem funduszy operacyjnych.

FINANSOWANIE PRZYCHODY WYDATKI

Edukacja 71 103 553$ 68 162 651$

Obsługa i 
utrzymanie 12 755 584$ 5 610 661$

Obsługa 
zadłużenia 759 599$ 37 174 497$

Transport 4 144 271$ 3 123 116$

Fundusz IMRF 1 371 714$ 1 301 776$

System 
zabezpieczenia 
społecznego

1 655 546$ 1 371 706$

Projekty 
kapitałowe 35 534$ 1 211 860$

Bieżąca gotówka 879 103$ 0$

Delikt 163 249$ 439 204$

Bezpieczeństwo 
osób 1 380$ 0$

KWOTA ŁĄCZNA 92 869 533$ 118 395 471$

Zakres finansowy Okręgu 62

Nieaudytowane aktualne dane  
za rok podatkowy 2019-2020
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NASZA WIZJA
DOKĄD ZMIERZAMY
Uczniowie, pracownicy, rodziny i nasza szersza społeczność cenią Okręg 62 jako 
okręg szkolny, gdzie dzieci uzyskują dostęp do edukacji wysokiej jakości, a poziom 
jest nieustannie podnoszony, co potwierdzają:

Kompetencje 
do podjęcia dalszej 
nauki na studiach 
wyższych oraz 
osiągnięcia na 
ścieżce zawodowej 
i w życiu

Uczniowie są wyposażeni w kompetencje adekwatne do poziomu rozwoju, które 
odpowiadają wskaźnikom gotowości do dalszej nauki na studiach wyższych, 
podjęcia pracy i radzenia sobie w życiu. Kompetencje uczniów koncentrują się 
wokół współpracy, komunikacji, myślenia krytycznego, myślenia twórczego, 
umiejętności rozwiązywania problemów, charakteru, a także obywatelstwa 
cyfrowego i globalnego. Uczniowie rozwijają kompetencje dzięki interdyscyplinarnym, 
powiązanym i autentycznym metodom wykorzystującym realne sytuacje. Uczniom 
towarzyszy poczucie dumy i satysfakcji z nauki.

 

 

Środowisko 
nauczania, w którym 
uczniowie są 
bezpieczni, 
zaangażowani 
i szanowani

 Uczniowie odgrywają wiodącą rolę w procesie uczenia się. Cenią szacunek, 
różnice indywidualne, różnorodność i starania. Nie boją się eksperymentować 
i podejmować ryzyko. Mają prawo zabrać głos i dokonać wyboru. Uczniowie mają 
dostęp do solidnego systemu wsparcia nauczania w celu zapewnienia, iż ich potrzeby 
edukacyjne, społeczne oraz emocjonalne są spełniane. Mają oni możliwość korzystania 
z różnorodnych narzędzi, w tym technologii, dzięki czemu zdobywają wiedzę również 
poza klasą.

Efektywne 
i innowacyjne 
praktyki nauczania

 Nauczyciele wyraźnie wyrażają oraz podzielają wspólne przekonania na temat 
nauczania, które obowiązuje w każdej klasie. Nauczyciele współpracują z innymi 
zespołami i szkołami, by uzyskać inne opinie i wkład w  podejmowaniu dobrych 
decyzji w najlepszym interesie uczniów. Pracownicy są elastyczni i stosują 
innowacyjne praktyki nauczania. Pracownicy zgłaszają możliwości skutecznego 
i istotnego kształcenia zawodowego i innego wsparcia w celu zapewnienia spójnego 
stosowania jak najlepszych praktyk nauczania, które mają znaczący wpływ na 
osiągnięcia ucznia. Wśród pracowników jest wysokie morale, a uczniowie osiągają 
coraz lepsze wyniki w nauce.

Zaangażowane 
rodziny oraz 
zjednoczona 
społeczność

Rodziny stanowią źródło pozytywnych wzorców do naśladowania. Współpracują 
z kadrą okręgu, by dbać o rozwój i osiągnięcia uczniów. Kadra okręgu, rodziny 
i społeczność wspólnie ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które wpływają 
na proces uczenia się uczniów, dzięki skutecznej komunikacji i ścisłej współpracy.
Rodziny popierają wyraźnie sprecyzowane i wspólne przekonania na temat procesu 
nauczania, który odbywa się w każdej klasie. Społeczności szukają sposobów na 
nawiązanie współpracy i wspieranie procesu uczenia się, jak i nauczania.

Spójny system 
szkolny bogaty 
w zasoby

CO ZAMIERZAMY 
OSIĄGNĄĆ

 NASZE CELE I STRATEGIE CO STANOWI PRIORYTETOWY 
OBSZAR NASZEJ PRACY

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5

Rozwój i osiągnięcia 
uczniów

Środowisko 
uczenia się

Środowisko 
pracy

Rodzina i kontakty 
ze społecznościąily 

Zasoby

Zaangażowanie wszystkich 
uczniów w proces uczenia 
się, który prowadzi rozwoju 
edukacyjnego, osiągnięć 
oraz gotowości do podjęcia 
nauki w szkole średniej, 
na studiach, pracy 
i radzenia sobie w życiu.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
ucznia, by mógł rozwijać 
umiejętności i pewność 
siebie, aby stać się 
samowystarczalnym 
uczniem.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
pracownika szkoły, aby 
mógł rozwijać umiejętności 
i pewność siebie oraz 
stawać się innowacyjnymi, 
wzorcowymi i wizjonerskimi 
liderami okręgu i swojej 
profesji.

Zaangażowanie rodzin 
i społeczności jako 
partnerów w budowaniu 
osiągnięć uczniów.

Określimy wskaźniki realizacji zadania do każdego celu oraz strategie, które pozwolą nam monitorować i zgłaszać postępy.

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Personalizacja procesu nauczania 
poprzez stworzenie systemu 
interwencji w edukacji i zajęć 
dodatkowych, co umożliwi 
wypełnienie luk w osiągnięciach 
oraz rozwój i poprawę wyników 
w nauce u każdego ucznia.

Rozszerzenie opcji uczenia się na 
wczesnym etapie PreK-2 poprzez 
zwiększenie liczby uczniów, którzy 
wykazują gotowość do podjęcia 
edukacji przedszkolnej oraz 
określenie oczekiwań wobec 
uczniów, by opanowali umiejętność 
czytania na poziomie klasy do końca 
drugiej klasy.

Usprawnienie procesu przejścia 
uczniów ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum, a następnie do szkoły 
średniej poprzez stworzenie 
spersonalizowanej ścieżki lub portfolio,
co może podlegać monitorowaniu, 
sprawozdawczości oraz corocznym 
modyfikacjom w celu zapewnienia, 
iż dziecko czyni postępy na drodze 
do podjęcia nauki na studiach 
wyższych, kariery zawodowej oraz 
gotowości do życia.

Więcej możliwości dla uczniów 
wyrażenia własnej opinii, 
zaangażowania się oraz 
odpowiedzialności za aktywne 
uczestnictwo w procesie uczenia się.

Nieustanne wysiłki na rzecz 
zaspokajania społecznych, 
emocjonalnych i zdrowotnych 
potrzeb uczniów.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
ucznia i rodziny oraz wyboru 
rozwiązań w celu zapewnienia 
stosownych usług:  PreK-8, placówka 
całoroczna, dwujęzyczność, zespoły 
wieloklasowe, STEM i inne.

 
 

 
 

Możliwości wyrażenia przez personel 
własnego zdania, zaangażowanie 
i udział kadry w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, które przyczynią 
się do lepszej współpracy, wyrażania 
opinii, rozwoju zawodowego 
i spójności systemu.

Budowanie zaufania, pewności 
siebie, systemów wsparcia i relacji 
w środowisku pracy, co pozwoli 
oddziaływać na zdrowie i dobre 
samopoczucie kadry.

Wsparcie personelu w zakresie 
identyfikacji, wykorzystania i analizy 
kluczowych źródeł danych w celu 
monitorowania i raportowania 
postępów w nauce oraz 
dostosowywania sposobów
nauczania.

 

 

 

 
 
 

Poprawa komunikacji i współpracy 
z rodzinami oraz społecznością 
poprzez sformułowanie wyraźnych 
oczekiwań, zaangażowanie, wkład 
i odpowiedzialność.

Współpraca z przedsiębiorstwami, 
agencjami i innymi organizacjami 
działającymi w społeczności w celu 
dalszego rozwijania wiedzy uczniów 
i kadry oraz zapewnienia możliwości 
pracy, jak i dostępu do zasobów 
i doświadczeń zawodowych.

 

Sprawiedliwy podział zasobów w celu 
zaspokojenia potrzeb wszystkich
uczniów i dokładanie wszelkich starań, 
aby nieustannie podnosić poziom.

Gwarancja, że infrastruktura szkolna 
jest bezpieczna, z dostępem dla 
każdego oraz optymalnie 
dostosowana do wymogów 
nauczania i uczenia się w XXI wieku.

NASZA MISJA
DLACZEGO ISTNIEJEMY? 
Wspieranie pewnych siebie, gotowych na wyzwania 
przyszłości uczniów i wartościowych obywateli

NASZE WARTOŚCI
W CO WIERZYMY  
Szacunek
Zaufanie
Sprawiedliwość
Współpraca
Odporność 
Odpowiedzialność
Ciągłe doskonalenie

Okręg 62 stanowi przykład jednolitego i spójnego systemu szkolnego. Wszyscy 
korzystają z zasobów w sposób wydajny, skuteczny i sprawiedliwy. Szkoły 
przestrzegają zbioru wspólnych, spójnych zasad jakościowych, chociaż mają 
możliwość podkreślić swoją odrębność i wyodrębnić swoje potrzeby. Następuje 
skuteczne przejście uczniów ze szkoły podstawowej, do gimnazjum, a następnie szkoły 
średniej. Każdy wykorzystuje dane w celu informowania, rozmyślania, analizowania oraz 
usprawnienia uczenia się, nauczania oraz poprawy osiągnięć.

Efektywne, wydajne 
i sprawiedliwe zarządzanie 
obiektami placówki oraz 
zasobami finansowymi.

NASZA WIZJA
DOKĄD ZMIERZAMY
Uczniowie, pracownicy, rodziny i nasza szersza społeczność cenią Okręg 62 jako 
okręg szkolny, gdzie dzieci uzyskują dostęp do edukacji wysokiej jakości, a poziom 
jest nieustannie podnoszony, co potwierdzają:

Kompetencje 
do podjęcia dalszej 
nauki na studiach 
wyższych oraz 
osiągnięcia na 
ścieżce zawodowej 
i w życiu

Uczniowie są wyposażeni w kompetencje adekwatne do poziomu rozwoju, które 
odpowiadają wskaźnikom gotowości do dalszej nauki na studiach wyższych, 
podjęcia pracy i radzenia sobie w życiu. Kompetencje uczniów koncentrują się 
wokół współpracy, komunikacji, myślenia krytycznego, myślenia twórczego, 
umiejętności rozwiązywania problemów, charakteru, a także obywatelstwa 
cyfrowego i globalnego. Uczniowie rozwijają kompetencje dzięki interdyscyplinarnym, 
powiązanym i autentycznym metodom wykorzystującym realne sytuacje. Uczniom 
towarzyszy poczucie dumy i satysfakcji z nauki.

 

 

Środowisko 
nauczania, w którym 
uczniowie są 
bezpieczni, 
zaangażowani 
i szanowani

 Uczniowie odgrywają wiodącą rolę w procesie uczenia się. Cenią szacunek, 
różnice indywidualne, różnorodność i starania. Nie boją się eksperymentować 
i podejmować ryzyko. Mają prawo zabrać głos i dokonać wyboru. Uczniowie mają 
dostęp do solidnego systemu wsparcia nauczania w celu zapewnienia, iż ich potrzeby 
edukacyjne, społeczne oraz emocjonalne są spełniane. Mają oni możliwość korzystania 
z różnorodnych narzędzi, w tym technologii, dzięki czemu zdobywają wiedzę również 
poza klasą.

Efektywne 
i innowacyjne 
praktyki nauczania

 Nauczyciele wyraźnie wyrażają oraz podzielają wspólne przekonania na temat 
nauczania, które obowiązuje w każdej klasie. Nauczyciele współpracują z innymi 
zespołami i szkołami, by uzyskać inne opinie i wkład w  podejmowaniu dobrych 
decyzji w najlepszym interesie uczniów. Pracownicy są elastyczni i stosują 
innowacyjne praktyki nauczania. Pracownicy zgłaszają możliwości skutecznego 
i istotnego kształcenia zawodowego i innego wsparcia w celu zapewnienia spójnego 
stosowania jak najlepszych praktyk nauczania, które mają znaczący wpływ na 
osiągnięcia ucznia. Wśród pracowników jest wysokie morale, a uczniowie osiągają 
coraz lepsze wyniki w nauce.

Zaangażowane 
rodziny oraz 
zjednoczona 
społeczność

Rodziny stanowią źródło pozytywnych wzorców do naśladowania. Współpracują 
z kadrą okręgu, by dbać o rozwój i osiągnięcia uczniów. Kadra okręgu, rodziny 
i społeczność wspólnie ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które wpływają 
na proces uczenia się uczniów, dzięki skutecznej komunikacji i ścisłej współpracy.
Rodziny popierają wyraźnie sprecyzowane i wspólne przekonania na temat procesu 
nauczania, który odbywa się w każdej klasie. Społeczności szukają sposobów na 
nawiązanie współpracy i wspieranie procesu uczenia się, jak i nauczania.

Spójny system 
szkolny bogaty 
w zasoby

CO ZAMIERZAMY 
OSIĄGNĄĆ

 NASZE CELE I STRATEGIE CO STANOWI PRIORYTETOWY 
OBSZAR NASZEJ PRACY

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5

Rozwój i osiągnięcia 
uczniów

Środowisko 
uczenia się

Środowisko 
pracy

Rodzina i kontakty 
ze społecznościąily 

Zasoby

Zaangażowanie wszystkich 
uczniów w proces uczenia 
się, który prowadzi rozwoju 
edukacyjnego, osiągnięć 
oraz gotowości do podjęcia 
nauki w szkole średniej, 
na studiach, pracy 
i radzenia sobie w życiu.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
ucznia, by mógł rozwijać 
umiejętności i pewność 
siebie, aby stać się 
samowystarczalnym 
uczniem.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
pracownika szkoły, aby 
mógł rozwijać umiejętności 
i pewność siebie oraz 
stawać się innowacyjnymi, 
wzorcowymi i wizjonerskimi 
liderami okręgu i swojej 
profesji.

Zaangażowanie rodzin 
i społeczności jako 
partnerów w budowaniu 
osiągnięć uczniów.

Określimy wskaźniki realizacji zadania do każdego celu oraz strategie, które pozwolą nam monitorować i zgłaszać postępy.

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Personalizacja procesu nauczania 
poprzez stworzenie systemu 
interwencji w edukacji i zajęć 
dodatkowych, co umożliwi 
wypełnienie luk w osiągnięciach 
oraz rozwój i poprawę wyników 
w nauce u każdego ucznia.

Rozszerzenie opcji uczenia się na 
wczesnym etapie PreK-2 poprzez 
zwiększenie liczby uczniów, którzy 
wykazują gotowość do podjęcia 
edukacji przedszkolnej oraz 
określenie oczekiwań wobec 
uczniów, by opanowali umiejętność 
czytania na poziomie klasy do końca 
drugiej klasy.

Usprawnienie procesu przejścia 
uczniów ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum, a następnie do szkoły 
średniej poprzez stworzenie 
spersonalizowanej ścieżki lub portfolio,
co może podlegać monitorowaniu, 
sprawozdawczości oraz corocznym 
modyfikacjom w celu zapewnienia, 
iż dziecko czyni postępy na drodze 
do podjęcia nauki na studiach 
wyższych, kariery zawodowej oraz 
gotowości do życia.

Więcej możliwości dla uczniów 
wyrażenia własnej opinii, 
zaangażowania się oraz 
odpowiedzialności za aktywne 
uczestnictwo w procesie uczenia się.

Nieustanne wysiłki na rzecz 
zaspokajania społecznych, 
emocjonalnych i zdrowotnych 
potrzeb uczniów.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
ucznia i rodziny oraz wyboru 
rozwiązań w celu zapewnienia 
stosownych usług:  PreK-8, placówka 
całoroczna, dwujęzyczność, zespoły 
wieloklasowe, STEM i inne.

 
 

 
 

Możliwości wyrażenia przez personel 
własnego zdania, zaangażowanie 
i udział kadry w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, które przyczynią 
się do lepszej współpracy, wyrażania 
opinii, rozwoju zawodowego 
i spójności systemu.

Budowanie zaufania, pewności 
siebie, systemów wsparcia i relacji 
w środowisku pracy, co pozwoli 
oddziaływać na zdrowie i dobre 
samopoczucie kadry.

Wsparcie personelu w zakresie 
identyfikacji, wykorzystania i analizy 
kluczowych źródeł danych w celu 
monitorowania i raportowania 
postępów w nauce oraz 
dostosowywania sposobów
nauczania.

 

 

 

 
 
 

Poprawa komunikacji i współpracy 
z rodzinami oraz społecznością 
poprzez sformułowanie wyraźnych 
oczekiwań, zaangażowanie, wkład 
i odpowiedzialność.

Współpraca z przedsiębiorstwami, 
agencjami i innymi organizacjami 
działającymi w społeczności w celu 
dalszego rozwijania wiedzy uczniów 
i kadry oraz zapewnienia możliwości 
pracy, jak i dostępu do zasobów 
i doświadczeń zawodowych.

 

Sprawiedliwy podział zasobów w celu 
zaspokojenia potrzeb wszystkich
uczniów i dokładanie wszelkich starań, 
aby nieustannie podnosić poziom.

Gwarancja, że infrastruktura szkolna 
jest bezpieczna, z dostępem dla 
każdego oraz optymalnie 
dostosowana do wymogów 
nauczania i uczenia się w XXI wieku.

NASZA MISJA
DLACZEGO ISTNIEJEMY? 
Wspieranie pewnych siebie, gotowych na wyzwania 
przyszłości uczniów i wartościowych obywateli

NASZE WARTOŚCI
W CO WIERZYMY  
Szacunek
Zaufanie
Sprawiedliwość
Współpraca
Odporność 
Odpowiedzialność
Ciągłe doskonalenie

Okręg 62 stanowi przykład jednolitego i spójnego systemu szkolnego. Wszyscy 
korzystają z zasobów w sposób wydajny, skuteczny i sprawiedliwy. Szkoły 
przestrzegają zbioru wspólnych, spójnych zasad jakościowych, chociaż mają 
możliwość podkreślić swoją odrębność i wyodrębnić swoje potrzeby. Następuje 
skuteczne przejście uczniów ze szkoły podstawowej, do gimnazjum, a następnie szkoły 
średniej. Każdy wykorzystuje dane w celu informowania, rozmyślania, analizowania oraz 
usprawnienia uczenia się, nauczania oraz poprawy osiągnięć.

Efektywne, wydajne 
i sprawiedliwe zarządzanie 
obiektami placówki oraz 
zasobami finansowymi.

NASZA WIZJA
DOKĄD ZMIERZAMY
Uczniowie, pracownicy, rodziny i nasza szersza społeczność cenią Okręg 62 jako 
okręg szkolny, gdzie dzieci uzyskują dostęp do edukacji wysokiej jakości, a poziom 
jest nieustannie podnoszony, co potwierdzają:

Kompetencje 
do podjęcia dalszej 
nauki na studiach 
wyższych oraz 
osiągnięcia na 
ścieżce zawodowej 
i w życiu

Uczniowie są wyposażeni w kompetencje adekwatne do poziomu rozwoju, które 
odpowiadają wskaźnikom gotowości do dalszej nauki na studiach wyższych, 
podjęcia pracy i radzenia sobie w życiu. Kompetencje uczniów koncentrują się 
wokół współpracy, komunikacji, myślenia krytycznego, myślenia twórczego, 
umiejętności rozwiązywania problemów, charakteru, a także obywatelstwa 
cyfrowego i globalnego. Uczniowie rozwijają kompetencje dzięki interdyscyplinarnym, 
powiązanym i autentycznym metodom wykorzystującym realne sytuacje. Uczniom 
towarzyszy poczucie dumy i satysfakcji z nauki.

 

 

Środowisko 
nauczania, w którym 
uczniowie są 
bezpieczni, 
zaangażowani 
i szanowani

 Uczniowie odgrywają wiodącą rolę w procesie uczenia się. Cenią szacunek, 
różnice indywidualne, różnorodność i starania. Nie boją się eksperymentować 
i podejmować ryzyko. Mają prawo zabrać głos i dokonać wyboru. Uczniowie mają 
dostęp do solidnego systemu wsparcia nauczania w celu zapewnienia, iż ich potrzeby 
edukacyjne, społeczne oraz emocjonalne są spełniane. Mają oni możliwość korzystania 
z różnorodnych narzędzi, w tym technologii, dzięki czemu zdobywają wiedzę również 
poza klasą.

Efektywne 
i innowacyjne 
praktyki nauczania

 Nauczyciele wyraźnie wyrażają oraz podzielają wspólne przekonania na temat 
nauczania, które obowiązuje w każdej klasie. Nauczyciele współpracują z innymi 
zespołami i szkołami, by uzyskać inne opinie i wkład w  podejmowaniu dobrych 
decyzji w najlepszym interesie uczniów. Pracownicy są elastyczni i stosują 
innowacyjne praktyki nauczania. Pracownicy zgłaszają możliwości skutecznego 
i istotnego kształcenia zawodowego i innego wsparcia w celu zapewnienia spójnego 
stosowania jak najlepszych praktyk nauczania, które mają znaczący wpływ na 
osiągnięcia ucznia. Wśród pracowników jest wysokie morale, a uczniowie osiągają 
coraz lepsze wyniki w nauce.

Zaangażowane 
rodziny oraz 
zjednoczona 
społeczność

Rodziny stanowią źródło pozytywnych wzorców do naśladowania. Współpracują 
z kadrą okręgu, by dbać o rozwój i osiągnięcia uczniów. Kadra okręgu, rodziny 
i społeczność wspólnie ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które wpływają 
na proces uczenia się uczniów, dzięki skutecznej komunikacji i ścisłej współpracy.
Rodziny popierają wyraźnie sprecyzowane i wspólne przekonania na temat procesu 
nauczania, który odbywa się w każdej klasie. Społeczności szukają sposobów na 
nawiązanie współpracy i wspieranie procesu uczenia się, jak i nauczania.

Spójny system 
szkolny bogaty 
w zasoby

CO ZAMIERZAMY 
OSIĄGNĄĆ

 NASZE CELE I STRATEGIE CO STANOWI PRIORYTETOWY 
OBSZAR NASZEJ PRACY

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5

Rozwój i osiągnięcia 
uczniów

Środowisko 
uczenia się

Środowisko 
pracy

Rodzina i kontakty 
ze społecznościąily 

Zasoby

Zaangażowanie wszystkich 
uczniów w proces uczenia 
się, który prowadzi rozwoju 
edukacyjnego, osiągnięć 
oraz gotowości do podjęcia 
nauki w szkole średniej, 
na studiach, pracy 
i radzenia sobie w życiu.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
ucznia, by mógł rozwijać 
umiejętności i pewność 
siebie, aby stać się 
samowystarczalnym 
uczniem.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
pracownika szkoły, aby 
mógł rozwijać umiejętności 
i pewność siebie oraz 
stawać się innowacyjnymi, 
wzorcowymi i wizjonerskimi 
liderami okręgu i swojej 
profesji.

Zaangażowanie rodzin 
i społeczności jako 
partnerów w budowaniu 
osiągnięć uczniów.

Określimy wskaźniki realizacji zadania do każdego celu oraz strategie, które pozwolą nam monitorować i zgłaszać postępy.

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Personalizacja procesu nauczania 
poprzez stworzenie systemu 
interwencji w edukacji i zajęć 
dodatkowych, co umożliwi 
wypełnienie luk w osiągnięciach 
oraz rozwój i poprawę wyników 
w nauce u każdego ucznia.

Rozszerzenie opcji uczenia się na 
wczesnym etapie PreK-2 poprzez 
zwiększenie liczby uczniów, którzy 
wykazują gotowość do podjęcia 
edukacji przedszkolnej oraz 
określenie oczekiwań wobec 
uczniów, by opanowali umiejętność 
czytania na poziomie klasy do końca 
drugiej klasy.

Usprawnienie procesu przejścia 
uczniów ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum, a następnie do szkoły 
średniej poprzez stworzenie 
spersonalizowanej ścieżki lub portfolio,
co może podlegać monitorowaniu, 
sprawozdawczości oraz corocznym 
modyfikacjom w celu zapewnienia, 
iż dziecko czyni postępy na drodze 
do podjęcia nauki na studiach 
wyższych, kariery zawodowej oraz 
gotowości do życia.

Więcej możliwości dla uczniów 
wyrażenia własnej opinii, 
zaangażowania się oraz 
odpowiedzialności za aktywne 
uczestnictwo w procesie uczenia się.

Nieustanne wysiłki na rzecz 
zaspokajania społecznych, 
emocjonalnych i zdrowotnych 
potrzeb uczniów.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
ucznia i rodziny oraz wyboru 
rozwiązań w celu zapewnienia 
stosownych usług:  PreK-8, placówka 
całoroczna, dwujęzyczność, zespoły 
wieloklasowe, STEM i inne.

 
 

 
 

Możliwości wyrażenia przez personel 
własnego zdania, zaangażowanie 
i udział kadry w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, które przyczynią 
się do lepszej współpracy, wyrażania 
opinii, rozwoju zawodowego 
i spójności systemu.

Budowanie zaufania, pewności 
siebie, systemów wsparcia i relacji 
w środowisku pracy, co pozwoli 
oddziaływać na zdrowie i dobre 
samopoczucie kadry.

Wsparcie personelu w zakresie 
identyfikacji, wykorzystania i analizy 
kluczowych źródeł danych w celu 
monitorowania i raportowania 
postępów w nauce oraz 
dostosowywania sposobów
nauczania.

 

 

 

 
 
 

Poprawa komunikacji i współpracy 
z rodzinami oraz społecznością 
poprzez sformułowanie wyraźnych 
oczekiwań, zaangażowanie, wkład 
i odpowiedzialność.

Współpraca z przedsiębiorstwami, 
agencjami i innymi organizacjami 
działającymi w społeczności w celu 
dalszego rozwijania wiedzy uczniów 
i kadry oraz zapewnienia możliwości 
pracy, jak i dostępu do zasobów 
i doświadczeń zawodowych.

 

Sprawiedliwy podział zasobów w celu 
zaspokojenia potrzeb wszystkich
uczniów i dokładanie wszelkich starań, 
aby nieustannie podnosić poziom.

Gwarancja, że infrastruktura szkolna 
jest bezpieczna, z dostępem dla 
każdego oraz optymalnie 
dostosowana do wymogów 
nauczania i uczenia się w XXI wieku.

NASZA MISJA
DLACZEGO ISTNIEJEMY? 
Wspieranie pewnych siebie, gotowych na wyzwania 
przyszłości uczniów i wartościowych obywateli

NASZE WARTOŚCI
W CO WIERZYMY  
Szacunek
Zaufanie
Sprawiedliwość
Współpraca
Odporność 
Odpowiedzialność
Ciągłe doskonalenie

Okręg 62 stanowi przykład jednolitego i spójnego systemu szkolnego. Wszyscy 
korzystają z zasobów w sposób wydajny, skuteczny i sprawiedliwy. Szkoły 
przestrzegają zbioru wspólnych, spójnych zasad jakościowych, chociaż mają 
możliwość podkreślić swoją odrębność i wyodrębnić swoje potrzeby. Następuje 
skuteczne przejście uczniów ze szkoły podstawowej, do gimnazjum, a następnie szkoły 
średniej. Każdy wykorzystuje dane w celu informowania, rozmyślania, analizowania oraz 
usprawnienia uczenia się, nauczania oraz poprawy osiągnięć.

Efektywne, wydajne 
i sprawiedliwe zarządzanie 
obiektami placówki oraz 
zasobami finansowymi.

Plan Strategiczny Okręgu 62
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NASZA WIZJA
DOKĄD ZMIERZAMY
Uczniowie, pracownicy, rodziny i nasza szersza społeczność cenią Okręg 62 jako 
okręg szkolny, gdzie dzieci uzyskują dostęp do edukacji wysokiej jakości, a poziom 
jest nieustannie podnoszony, co potwierdzają:

Kompetencje 
do podjęcia dalszej 
nauki na studiach 
wyższych oraz 
osiągnięcia na 
ścieżce zawodowej 
i w życiu

Uczniowie są wyposażeni w kompetencje adekwatne do poziomu rozwoju, które 
odpowiadają wskaźnikom gotowości do dalszej nauki na studiach wyższych, 
podjęcia pracy i radzenia sobie w życiu. Kompetencje uczniów koncentrują się 
wokół współpracy, komunikacji, myślenia krytycznego, myślenia twórczego, 
umiejętności rozwiązywania problemów, charakteru, a także obywatelstwa 
cyfrowego i globalnego. Uczniowie rozwijają kompetencje dzięki interdyscyplinarnym, 
powiązanym i autentycznym metodom wykorzystującym realne sytuacje. Uczniom 
towarzyszy poczucie dumy i satysfakcji z nauki.

 

 

Środowisko 
nauczania, w którym 
uczniowie są 
bezpieczni, 
zaangażowani 
i szanowani

 Uczniowie odgrywają wiodącą rolę w procesie uczenia się. Cenią szacunek, 
różnice indywidualne, różnorodność i starania. Nie boją się eksperymentować 
i podejmować ryzyko. Mają prawo zabrać głos i dokonać wyboru. Uczniowie mają 
dostęp do solidnego systemu wsparcia nauczania w celu zapewnienia, iż ich potrzeby 
edukacyjne, społeczne oraz emocjonalne są spełniane. Mają oni możliwość korzystania 
z różnorodnych narzędzi, w tym technologii, dzięki czemu zdobywają wiedzę również 
poza klasą.

Efektywne 
i innowacyjne 
praktyki nauczania

 Nauczyciele wyraźnie wyrażają oraz podzielają wspólne przekonania na temat 
nauczania, które obowiązuje w każdej klasie. Nauczyciele współpracują z innymi 
zespołami i szkołami, by uzyskać inne opinie i wkład w  podejmowaniu dobrych 
decyzji w najlepszym interesie uczniów. Pracownicy są elastyczni i stosują 
innowacyjne praktyki nauczania. Pracownicy zgłaszają możliwości skutecznego 
i istotnego kształcenia zawodowego i innego wsparcia w celu zapewnienia spójnego 
stosowania jak najlepszych praktyk nauczania, które mają znaczący wpływ na 
osiągnięcia ucznia. Wśród pracowników jest wysokie morale, a uczniowie osiągają 
coraz lepsze wyniki w nauce.

Zaangażowane 
rodziny oraz 
zjednoczona 
społeczność

Rodziny stanowią źródło pozytywnych wzorców do naśladowania. Współpracują 
z kadrą okręgu, by dbać o rozwój i osiągnięcia uczniów. Kadra okręgu, rodziny 
i społeczność wspólnie ponoszą odpowiedzialność za decyzje, które wpływają 
na proces uczenia się uczniów, dzięki skutecznej komunikacji i ścisłej współpracy.
Rodziny popierają wyraźnie sprecyzowane i wspólne przekonania na temat procesu 
nauczania, który odbywa się w każdej klasie. Społeczności szukają sposobów na 
nawiązanie współpracy i wspieranie procesu uczenia się, jak i nauczania.

Spójny system 
szkolny bogaty 
w zasoby

CO ZAMIERZAMY 
OSIĄGNĄĆ

 NASZE CELE I STRATEGIE CO STANOWI PRIORYTETOWY 
OBSZAR NASZEJ PRACY

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5

Rozwój i osiągnięcia 
uczniów

Środowisko 
uczenia się

Środowisko 
pracy

Rodzina i kontakty 
ze społecznościąily 

Zasoby

Zaangażowanie wszystkich 
uczniów w proces uczenia 
się, który prowadzi rozwoju 
edukacyjnego, osiągnięć 
oraz gotowości do podjęcia 
nauki w szkole średniej, 
na studiach, pracy 
i radzenia sobie w życiu.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
ucznia, by mógł rozwijać 
umiejętności i pewność 
siebie, aby stać się 
samowystarczalnym 
uczniem.

Zapewnienie osobistego 
wsparcia dla każdego 
pracownika szkoły, aby 
mógł rozwijać umiejętności 
i pewność siebie oraz 
stawać się innowacyjnymi, 
wzorcowymi i wizjonerskimi 
liderami okręgu i swojej 
profesji.

Zaangażowanie rodzin 
i społeczności jako 
partnerów w budowaniu 
osiągnięć uczniów.

Określimy wskaźniki realizacji zadania do każdego celu oraz strategie, które pozwolą nam monitorować i zgłaszać postępy.

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Strategie o wysokim 
priorytecie

Personalizacja procesu nauczania 
poprzez stworzenie systemu 
interwencji w edukacji i zajęć 
dodatkowych, co umożliwi 
wypełnienie luk w osiągnięciach 
oraz rozwój i poprawę wyników 
w nauce u każdego ucznia.

Rozszerzenie opcji uczenia się na 
wczesnym etapie PreK-2 poprzez 
zwiększenie liczby uczniów, którzy 
wykazują gotowość do podjęcia 
edukacji przedszkolnej oraz 
określenie oczekiwań wobec 
uczniów, by opanowali umiejętność 
czytania na poziomie klasy do końca 
drugiej klasy.

Usprawnienie procesu przejścia 
uczniów ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum, a następnie do szkoły 
średniej poprzez stworzenie 
spersonalizowanej ścieżki lub portfolio,
co może podlegać monitorowaniu, 
sprawozdawczości oraz corocznym 
modyfikacjom w celu zapewnienia, 
iż dziecko czyni postępy na drodze 
do podjęcia nauki na studiach 
wyższych, kariery zawodowej oraz 
gotowości do życia.

Więcej możliwości dla uczniów 
wyrażenia własnej opinii, 
zaangażowania się oraz 
odpowiedzialności za aktywne 
uczestnictwo w procesie uczenia się.

Nieustanne wysiłki na rzecz 
zaspokajania społecznych, 
emocjonalnych i zdrowotnych 
potrzeb uczniów.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb 
ucznia i rodziny oraz wyboru 
rozwiązań w celu zapewnienia 
stosownych usług:  PreK-8, placówka 
całoroczna, dwujęzyczność, zespoły 
wieloklasowe, STEM i inne.

 
 

 
 

Możliwości wyrażenia przez personel 
własnego zdania, zaangażowanie 
i udział kadry w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, które przyczynią 
się do lepszej współpracy, wyrażania 
opinii, rozwoju zawodowego 
i spójności systemu.

Budowanie zaufania, pewności 
siebie, systemów wsparcia i relacji 
w środowisku pracy, co pozwoli 
oddziaływać na zdrowie i dobre 
samopoczucie kadry.

Wsparcie personelu w zakresie 
identyfikacji, wykorzystania i analizy 
kluczowych źródeł danych w celu 
monitorowania i raportowania 
postępów w nauce oraz 
dostosowywania sposobów
nauczania.

 

 

 

 
 
 

Poprawa komunikacji i współpracy 
z rodzinami oraz społecznością 
poprzez sformułowanie wyraźnych 
oczekiwań, zaangażowanie, wkład 
i odpowiedzialność.

Współpraca z przedsiębiorstwami, 
agencjami i innymi organizacjami 
działającymi w społeczności w celu 
dalszego rozwijania wiedzy uczniów 
i kadry oraz zapewnienia możliwości 
pracy, jak i dostępu do zasobów 
i doświadczeń zawodowych.

 

Sprawiedliwy podział zasobów w celu 
zaspokojenia potrzeb wszystkich
uczniów i dokładanie wszelkich starań, 
aby nieustannie podnosić poziom.

Gwarancja, że infrastruktura szkolna 
jest bezpieczna, z dostępem dla 
każdego oraz optymalnie 
dostosowana do wymogów 
nauczania i uczenia się w XXI wieku.

NASZA MISJA
DLACZEGO ISTNIEJEMY? 
Wspieranie pewnych siebie, gotowych na wyzwania 
przyszłości uczniów i wartościowych obywateli

NASZE WARTOŚCI
W CO WIERZYMY  
Szacunek
Zaufanie
Sprawiedliwość
Współpraca
Odporność 
Odpowiedzialność
Ciągłe doskonalenie

Okręg 62 stanowi przykład jednolitego i spójnego systemu szkolnego. Wszyscy 
korzystają z zasobów w sposób wydajny, skuteczny i sprawiedliwy. Szkoły 
przestrzegają zbioru wspólnych, spójnych zasad jakościowych, chociaż mają 
możliwość podkreślić swoją odrębność i wyodrębnić swoje potrzeby. Następuje 
skuteczne przejście uczniów ze szkoły podstawowej, do gimnazjum, a następnie szkoły 
średniej. Każdy wykorzystuje dane w celu informowania, rozmyślania, analizowania oraz 
usprawnienia uczenia się, nauczania oraz poprawy osiągnięć.

Efektywne, wydajne 
i sprawiedliwe zarządzanie 
obiektami placówki oraz 
zasobami finansowymi.
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CEL PIERWSZY
Rozwój i osiągnięcia uczniów
Angażować wszystkich uczniów w proces nauczania, 
który prowadzi do rozwoju wiedzy, osiągnięć  
i przygotowania do nauki w szkole średniej, na 
studiach, do kariery i życia.

Strategia 1
Personalizacja procesu nauczania poprzez stworzenie 
systemu interwencji w edukacji i zajęć dodatkowych,  
co umożliwi wypełnienie luk w osiągnięciach oraz 
rozwój i poprawę wyników w nauce u każdego ucznia.

Strategia 2
Rozszerzenie opcji uczenia się na wczesnym etapie 
(przedszkole – 2. klasa) poprzez zwiększenie liczby 
uczniów, którzy wykazują gotowość do podjęcia 
edukacji przedszkolnej, oraz określenie oczekiwań 
wobec uczniów, by opanowali umiejętność czytania  
na poziomie swojej klasy do końca drugiej klasy.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Przyjęliśmy oparte na badaniach, wspólne dla 

całego okręgu podejście mające na celu budowanie 
wspólnego języka i praktyk z wykorzystaniem 
sprawdzonych strategii nauczania i uczenia się  
na poziomie 1, 2 i 3.

• • Przedstawiliśmy nauczycielom kryteria określania, 
czy dany standard jest „podstawowy”, w celu 
zbudowania wspólnego porozumienia i poczucia 
odpowiedzialności wśród nauczycieli.

• • Zaangażowaliśmy się w wyrównanie możliwości 
między grupami uczniów poprzez projektowanie 
systemu i ustalanie oczekiwań dotyczących 
intensywnego wsparcia w czytaniu na poziomie  
3 poprzez włączenie wysokiej jakości, opartego  
na badaniach wsparcia w języku angielskim  
i hiszpańskim.

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Opracowaliśmy zaktualizowane procedury 

przyspieszenia, aby zapewnić większą przejrzystość 
uczniom, pracownikom i rodzinom.

• • Kultywowaliśmy poczucie odpowiedzialności 
nauczycieli, aby zapewnić wszystkim uczniom 
gwarantowany i wykonalny program nauczania, 
uwzględniający głos nauczycieli i zapewniający 
wysoki poziom nauczania w każdej klasie.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Położenie nacisku na uczenie się przez uczniów 

podstawowych standardów. 

• • Wspieranie ustawicznego kształcenia zawodowego 
nauczycieli w celu ponownego przyswojenia 
podstawowych standardów.

• • Zapewnienie, że uczniowie, którzy tego potrzebują, 
otrzymają istotne, intensywne wsparcie.

Strategia 3
Usprawnienie procesu przejścia uczniów ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum, a następnie do szkoły 
średniej poprzez stworzenie spersonalizowanej 
ścieżki, która może podlegać monitorowaniu, 
sprawozdawczości oraz corocznym modyfikacjom  
w celu zapewnienia, iż dziecko czyni postępy  
na drodze do podjęcia nauki na studiach wyższych,  
kariery zawodowej oraz gotowości do życia.

Cele planu strategicznego – aktualizacja

POZIOM 2
PROGRAM 

UZUPEŁNIAJĄCY

POZIOM 1
PODSTAWA 

PROGRAMOWA

POZIOM 3
INTENSYWNE 

WSPARCIE
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Czego się dowiedzieliśmy? ׀ Jakie 
działania przeprowadziliśmy?
• • Zaprojektowaliśmy wspólny program przejścia 

uczniów z klasy 5. do 6. w całym okręgu.

• • Zainicjowaliśmy wzmocnioną współpracę w zakresie 
przejścia uczniów z klasy 8. do 9. 

• • z naszym partnerskim okręgiem licealnym. 

• • Uruchomiliśmy cyfrowe portfolio uczniów klas od 6. 
do 8., przedstawiające pełny obraz każdego ucznia, 
aby lepiej poznać naszych uczniów i wspierać ich 
ciągłe postępy.

• • Opracowaliśmy plany, które ułatwią przejście 
uczniów z klasy 5. do 6. i z klasy 8. do 9.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Wdrożenie planu przejścia uczniów z klasy 5. do 6. 

obowiązującego w całym okręgu.

• • Rozwijanie naszego planu przejścia uczniów  
z klasy 8. do 9. we współpracy z naszym 
partnerskim okręgiem licealnym.

• • Wykorzystywanie naszego cyfrowego portfolio 
Spersonalizowanych Profilów Uczniów 
(Personalized Learner Profile) ECRA, aby wzmocnić 
nasze relacje z uczniami. 

CEL DRUGI
Środowisko edukacyjne
Zapewnienie każdemu uczniowi osobistego wsparcia  
w rozwijaniu umiejętności i pewności siebie, aby mógł 
być samowystarczalny.

Strategia 1
Więcej możliwości dla uczniów w zakresie  
wyrażenia własnej opinii, zaangażowania się  
oraz odpowiedzialności za aktywne uczestnictwo  
w procesie uczenia się.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Utworzyliśmy definicje dotyczące głosu  

i zaangażowania uczniów w naszym okręgu. 

• • Głos uczniów stwarza uczniom autentyczne 
możliwości dokonywania wyborów, wyrażania 
swojego punktu widzenia, zapewniania 
wkładu i informacji zwrotnych oraz rozwijania 
umiejętności przywódczych.

• • Zaangażowanie uczniów ma miejsce, gdy 
uczniowie są zaciekawieni, zmotywowani  
i przejmują odpowiedzialność za swoją naukę  
i rozwój.

• • Ponad 1600 uczniów klas od 2 do 8 przekazało 
komentarze i przemyślenia na temat swoich 
doświadczeń związanych z nauką zdalną.

Niektóre najważniejsze spostrzeżenia to:
• • 85% uczniów przyznało, że codziennie 

uczestniczy w zajęciach zdalnych i wykonuje 
większość pracy. 

• • 94% uczniów stwierdziło, że otrzymywało od 
swojego nauczyciela potrzebne wsparcie przez 
większość czasu lub przez cały czas. 

• • 68% uczniów przyznało, że lubi wirtualne 
spotkania ze swoją klasą na platformie Zoom.

DOŚWIADCZENIA  
W NAUCE 
ZDALNEJ

8.1%
2 
KLASA 11.1%

3 
KLASA

12.4%
4 
KLASA

13.5%
5 
KLASA17.1%

6 
KLASA

20.5%
7 
KLASA

17.2%
8 
KLASA
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• • Niektóre najczęściej zgłaszane ulubione aspekty 
zdalnego nauczania obejmowały:

• • spotkania na platformie Zoom i możliwość 
widzenia się z rówieśnikami;

• • praca w Seesaw i Google Classroom;

• • możliwość pracy we własnym tempie;

• • możliwość wykonania pracy w dowolnym 
momencie przez cały tydzień;

• • możliwość skontaktowania się  
z nauczycielem;

• • częstsze korzystanie z technologii.

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Zaangażowaliśmy personel w proces definiowania 

głosu i zaangażowania uczniów.

• • Nawiązaliśmy kontakt z uczniami w ramach 
zdalnego nauczania.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Podzielenie się definicjami głosu i zaangażowania 

uczniów z uczniami i personelem.

• • Utworzenie banku działań, które mają promować 
głos i zaangażowanie uczniów

• • Zaangażowanie samorządu uczniowskiego w każdej 
szkole, aby zapewnić możliwości zaangażowania  
i zabierania głosu przez uczniów na poziomie szkoły. 

Strategia 2
Nieustanne wysiłki na rzecz zaspokajania społecznych, 
emocjonalnych i zdrowotnych potrzeb uczniów.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Istnieje konieczność wprowadzenia spójności we 

wdrażaniu/udostępnianiu narzędzi edukacyjnych 
rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalne  
i innych form wsparcia. 

• • Zaspokajanie potrzeb społecznych, emocjonalnych 
i edukacyjnych ma pozytywny wpływ na osiągnięcia 
szkolne uczniów. 

• • Istnieje potrzeba różnicowania rozwoju zawodowego 
dla pracowników w obszarze programu rozwoju 
społeczno-emocjonalnego, ponieważ wpływa on  
na dyscyplinę i zachowanie uczniów. 

• • Należy traktować priorytetowo rozwój umiejętności 
społeczno-emocjonalnych na równi z rozwojem 
edukacyjnym.

• • Należy określić praktyki reagowania na traumę 
podczas zajmowania się konfliktami wśród 
uczniów i reagowania na nie oraz warto zwiększyć 
świadomość korzyści wynikających z określenia 
tych praktyk.

SPOŁECZNO- 
EMOCJONALNE

ZACHOWANIE NAUKA
CAŁE

DZIECKO

WIELOPOZIOMOWY  
SYSTEM WSPARCIA ׀ MTSS
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• • Po przejrzeniu wyników dwóch pilotowanych 
narzędzi do pomiaru umiejętności społeczno-
emocjonalnych (SEL) – ankiety ECRA dla uczniów 
i wewnętrznej ankiety Okręgu 62 złożonej z trzech 
pytań – zauważono potrzebę uwzględnienia potrzeb 
uczniów w zakresie SEL.

• • Istnieje potrzeba stworzenia podręcznika w 
zakresie wielopoziomowych systemów wsparcia 
(MTSS), który przedstawi wszystkie praktyki SEL 
obowiązujące w całym okręgu oraz wielopoziomowe 
interwencje.

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Zidentyfikowaliśmy potrzebę rozwoju umiejętności  

u wszystkich naszych pracowników na poziomie 1.

• • Wszyscy pracownicy wezmą udział w szkoleniach 
w ramach doskonalenia zawodowego, które 
zaplanowano na rok szkolny w roku finansowym 
2020. 

• • Spis praktyk w zakresie zdobywania umiejętności 
społeczno-emocjonalnych, które obowiązują  
w dystrykcie: na poziomie 1, 2 i 3.

• • Opracowaliśmy ramy wielopoziomowego systemu 
wsparcia (Multi-Tiered System of Support, 
MTSS), które będą służyć do analizy społeczno-
emocjonalnych potrzeb i które mogłyby zostać 
wykorzystane w placówkach w całym okręgu.

• • Wdrożyliśmy trzy konkretne narzędzia interwencyjne 
SEL, po jednym dla każdego poziomu:

• • Poziom 1 – CHAMPS

• • Poziom 2 – Praktyki korekcyjne 

• • Poziom 3 – Terapia dialektyczno-behawioralna 

• • Rozpoczęliśmy prace nad opracowywaniem 
podręcznika MTSS, który posłuży jako przewodnik 
dla nauczycieli, uczniów i rodzin, w którym 
będą zdefiniowane nasze praktyki społeczno-
emocjonalne, interwencje i wsparcie dostępne  
w Okręgu 62.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Identyfikacja uniwersalnego narzędzia, które pozwoli 

sprawdzać umiejętności społeczno-emocjonalne  
u wszystkich uczniów. 

• • Współpraca z innymi zespołami zadaniowymi, 
które zajmują się opracowaniem części składowych 
MTSS.

• • Opracowanie spójnych form, procesów i procedur, 
które pozwolą kolejno realizować poszczególne 
poziomy MTSS, aby spełniać potrzeby uczniów 
w zakresie uzyskania umiejętności społeczno-
emocjonalnych. 

• • Zidentyfikowanie i opracowanie narzędzia oceny 
umiejętności społeczno-emocjonalnych do celów 
gromadzenia danych z całego okręgu.

• • Praktyki reagowania na traumę

• • Identyfikacja, ocenianie i monitorowanie potrzeb 
uczniów/rodzin

• • Kształcenie zawodowe i wsparcie

• • Zapewnianie zasobów uczniom, rodzinom, 
pracownikom i członkom społeczności

• • Dane z ankiety dotyczącej SEL

• • Identyfikacja, ocenianie i monitorowanie potrzeb 
uczniów/rodzin

• • Kształcenie zawodowe i wsparcie

• • Zapewnianie zasobów uczniom, rodzinom, 
pracownikom i członkom społeczności

• • Wielopoziomowy system wsparcia w zakresie SEL

• • Identyfikacja, ocenianie i monitorowanie potrzeb 
uczniów
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• • Kształcenie zawodowe i wsparcie

• • Stosowanie interwencji i udostępnianie uczniom 
zasobów osobiście i zdalnie

Strategia 3
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia i rodziny 
oraz wyboru rozwiązań w celu zapewnienia stosownych 
usług: oddziały przedszkolne – K7, placówka 
całoroczna, dwujęzyczność, zespoły wieloklasowe, 
STEM i inne.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Istnieje zainteresowanie społeczności możliwością 

organizacji całodziennej opieki przedszkolnej. 

• • Należy zbadać inne możliwości nauki dla uczniów. 

Jakie działania przeprowadziliśmy? ׀ 
Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Upewniliśmy się, że dysponujemy miejscem do 

prowadzenia całodziennej opieki przedszkolnej. 

• • Poznaliśmy pełny wpływ na zaangażowanie 
finansowe i budynek. 

• • Przeanalizowanie wszystkich opcji tego, jak może 
wyglądać całodniowy program opieki przedszkolnej.

CEL TRZECI
Środowisko pracy
Zapewnienie osobistego wsparcia dla wszystkich 
pracowników, aby mogli rozwijać umiejętności  
i pewność siebie oraz być innowacyjnymi, wzorowymi  
i wizjonerskimi liderami w Okręgu i w swoim zawodzie.

Strategia 1
Możliwości wyrażenia przez personel własnego 
zdania, zaangażowanie i udział kadry w podejmowaniu 
kluczowych decyzji, które przyczynią się do lepszej 
współpracy, wyrażania opinii, rozwoju zawodowego  
i spójności systemu.

Czego się dowiedzieliśmy? ׀ Jakie 
działania przeprowadziliśmy?

Uzyskano opinie personelu na wiele tematów
• • Podręcznik zdalnego uczenia w Okręgu 62

• • Informator dotyczący powrotu do szkoły w Okręgu 62

• • Minikonferencje w zakresie kształcenia 
zawodowego

• • Zasoby do nauki matematyki

• • Podejścia w zakresie wsparcia umiejętności 
czytania na poziomie 3 

• • Spersonalizowane Profile Uczniów ECRA 

• • Ocenianie / uczenie się oparte na standardach 

• • Spersonalizowane kształcenie zawodowe w cyklach 
coachingowych zorientowanych na ucznia

• • Zachowania uczniów w Okręgu 62 

• • Kalendarze okręgowe

• • Zagadnienia dla Rady Administracyjnej 

• • Nowo zatrudnieni dyrektorzy
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• • Nauczanie zdalne

• • Doradcza Grupa Zadaniowa na lata 2020–2021

• • Podstawowe standardy 

• • Lepsza współpraca, wyrażanie opinii, rozwój 
zawodowy i spójność systemu

• • Stworzony wspólnie, jasny i spójny plan na lata 
2020-2021

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Dalsze wspieranie personelu za pomocą 

spersonalizowanego kształcenia zawodowego,  
które możliwie często obejmuje wybór, stosując 
zasady kształcenia dorosłych.

Strategia 2
Budowanie zaufania, pewności siebie, systemów 
wsparcia i relacji w środowisku pracy, co pozwoli 
oddziaływać na zdrowie i dobre samopoczucie kadry.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Współpraca i otwarta komunikacja mają  

zasadnicze znaczenie dla środowiska pracy.

• • Relacje i zaufanie są nadal ważne dla naszego 
sukcesu.

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Zapewnialiśmy naszemu personelowi wsparcie 

w poruszaniu się po tym wyjątkowym okresie 
nauczania.

• • Docenialiśmy wysiłki i osiągnięcia personelu  
na różne sposoby.

• • Pomagaliśmy personelowi skupić się na dobrym 
samopoczuciu i równowadze między życiem 
zawodowym a prywatnym.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Kontynuowanie otwartego dialogu w ramach 

zespołu zadaniowego i wspieranie personelu 
podczas pandemii i po jej zakończeniu.

• • Kontynuowanie naszej pracy, aby pozytywnie 
wpływać na zdrowie i samopoczucie personelu. 

• • Odznaki „Difference Maker”, grupy książkowe, 
godzina/bank zasobów dla zdrowia 
psychicznego, rozmowy z pracownikami 
dotyczące pozostania w pracy

• • Przejrzenie danych z systemu 5Essentials  
i działanie na podstawie otrzymanych wyników.

Strategia 3
Wsparcie personelu w zakresie identyfikacji, 
wykorzystania i analizy kluczowych źródeł danych  
w celu monitorowania i raportowania postępów  
w nauce oraz dostosowywania sposobów nauczania.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Analiza porównawcza

• • Nasze szkoły w całym okręgu nie miały 
spójnych, uniwersalnych wyników progowych  
w zakresie środków oceniania potrzeb uczniów.

• • W roku szkolnym 2019-2020 wprowadziliśmy 
zasady podejmowania decyzji stworzone 
podczas pracy zespołu strategicznego w latach 
2018-2019.

• • Jesienią 2019 r. 80% uczniów zostało 
ocenionych jako na poziomie swojej klas 
w oparciu o ustalone przez nas zasady 
podejmowania decyzji.

• • Zimą 2020 r. 70% uczniów zostało ocenionych 
jako na poziomie swojej klas w oparciu  
o ustalone przez nas zasady podejmowania 
decyzji.

• • Nie można było uzyskać danych dla wiosny 2020 r.

• • Umiejętność odczytywania danych

• • Podkomisja zespołu zadaniowego pracowała 
nad częścią podręcznika MTSS i dowiedzieliśmy 
się, że nasz zespół musi spotykać się z innymi 
zespołami zadaniowymi (G1S1 i G2S2), aby 
ujednolicić proces MTSS.
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Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Zasady podejmowania decyzji

• • Przeanalizowaliśmy zasady podejmowania 
decyzji, które wdrożyliśmy w tym roku przez 
pierwsze dwa trymestry. Wyniki progowe zawarte 
w zasadach podejmowania decyzji pozwoliły 
dość skutecznie określić, którzy uczniowie 
wymagali większego wsparcia lub rozszerzenia 
programu.

• • Magazyn danych

• • Nasz okręg potrzebuje magazynu danych,  
aby zapewnić prostszy sposób gromadzenia  
i analizowania danych dotyczących ocen uczniów.

• • Podkomisja zespołu zadaniowego spotkała się  
z ośmioma dostawcami, ograniczyła ich liczbę 
do trzech, a następnie zaprosiła interesariuszy  
z okręgu do wysłuchania finalistów.

• • Wybrano dostawcę i zarekomendowano go 
działowi technologii do ostatecznej oceny.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Zakup magazynu danych.

• • Kontynuowanie pracy nad podręcznikiem MTSS  
z zespołami zadaniowymi G1S1 i G2S2.

• • Zaproponowanie procesu, który ma na celu pomóc 
nauczycielom w odczytywaniu i analizowaniu 
danych uczniów.

• • Zapewnienie planu rozwoju zawodowego 
dotyczącego protokołu analizy danych

CEL CZWARTY
Relacje z rodzinami  
i społecznością
Angażowanie rodzin i społeczności w roli partnerów, 
którzy wspierają sukces uczniów.

Strategia 1
Poprawa komunikacji i współpracy z rodzinami oraz 
społecznością poprzez sformułowanie wyraźnych 
oczekiwań, zaangażowanie, wkład i odpowiedzialność.

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Potrzeba komunikowania się i współpracy 

z rodzinami i społecznością pozostaje niezmienna. 

• • Otrzymywanie informacji z okręgu za pomocą 
jednej, jasnej i spójnej formy komunikacji 
spotkało się z pozytywną opinią rodzin i naszej 
społeczności.

• • Rodziny zazwyczaj chcą otrzymywać niepilne 
informacje z okręgu za pośrednictwem wiadomości 
tekstowych wraz z tygodniowym kalendarzem  
ze szkół. 

• • Media społecznościowe stają się dodatkowym 
kanałem komunikacji w całym okręgu – połowa 
nauczycieli korzysta z narzędzi takich jak Twitter, 
aby kontaktować się z rodzinami. 

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • W marcu priorytety okręgu zmieniły się z powodu 

pandemii, co skłoniło nas do skupienia się na 
komunikacji z rodzinami i lokalnymi partnerami  
w zakresie nauki zdalnej, dystrybucji żywności  
i aktualizacji zasobów w trakcie roku szkolnego. 

• • Okręgowa witryna internetowa stała się centrum 
informacji dla rodzin – zawiera wiadomości  
z okręgu, aktualizacje dotyczące zdalnego 
nauczania, wskazówki technologiczne, nasz 
program dystrybucji żywności, a także lokalne 
zasoby dotyczące wsparcia dla naszych rodzin. 
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• • Nasza współpraca z Maine High School District 207 
zaowocowała wydawaniem średnio 1200 posiłków 
dziennie dla naszych rodzin.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Chociaż zamierzamy przeanalizować wyniki 

naszych ankiet przeprowadzonych wiosną wśród 
pracowników i dyrektorów, musieliśmy wstrzymać  
te działania z powodu pandemii, ponieważ 
traktujemy priorytetowo bieżące potrzeby naszych 
rodzin i pracowników.

• • Będziemy nadal uczyć się najlepszych praktyk 
dotyczących angażowania i wspierania rodzin w tym 
wyjątkowym, trudnym czasie w naszej historii. 

• • Komunikacja jako całość uległa zmianie w 
porównaniu z okresem sprzed sześciu miesięcy, 
przed 13 marca 2020 r. 

Strategia 2
Współpraca z przedsiębiorstwami, agencjami  
i innymi organizacjami działającymi w społeczności 
w celu dalszego rozwijania wiedzy uczniów i kadry 
oraz zapewnienia możliwości pracy, jak i dostępu do 
zasobów i doświadczeń zawodowych. 

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Istnieje porozumienie dotyczące elastyczności 

i świadomości ciągle zmieniających się potrzeb 
społeczności. 

• • Nasza współpraca z kluczowymi organizacjami 
partnerskimi w dużym stopniu zależy od potrzeb 
społeczeństwa. Wyniki styczniowego badania 
wykazały, że trzy najważniejsze organizacje 
partnerskie to: Biblioteka publiczna w Des Plaines, 
Des Plaines Park District i Community Backpack 
Project. Teraz bardziej niż kiedykolwiek nasze 
współprace mają na celu wspieranie rodzin.  
W styczniu, w czasie przeprowadzania ankiety, 
głównym celem współpracy z lokalnymi  
agencjami były:

• • 80% zajęcia pozalekcyjne;

• • 70% wzbogacenie w zakresie nauki;

• • 70% żywność i bezpieczeństwo;

• • 70% usługi społeczne i usługi wsparcia.

• • W okresie pandemii potrzeba wsparcia naszych 
rodzin i zapewnienia żywności stała się głównym 
priorytetem. 

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Jako okręg szkół publicznych wzmocniliśmy 

współpracę z innymi organizacjami w oparciu  
o potrzeby naszej społeczności. Skupiliśmy się na 
schronieniu, jedzeniu, elementach przetrwania. 
Nacisk przesunął się ze wzbogacania na codzienne 
przetrwanie. 

• • Głównym nacisk położyliśmy na dobrostan naszych 
rodzin. Czy mają pożywienie, schronienie, zasoby?

• • Niżej wymieniono główne organizacje, z którymi 
obecnie współpracujemy:

• • CEDA Information and Referral Helpline;

• • Shelter Inc.;

• • Northwest Compass Housing;

• • MaineStay Youth and Family Services;

• • Safe Families;

• • Illinois Housing Authority.
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Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Jak wspomniano wyżej, wzmocniliśmy współpracę 

z innymi organizacjami w oparciu o potrzeby naszej 
społeczności. Okręg 62 ma szczęście, że ma 
wsparcie ze strony lokalnych agencji.

• • W tych czasach zdajemy sobie sprawę z tego,  
że wszystko się zmieniło. Musimy mieć na uwadze 
dzisiejsze realia, aby zrozumieć bieżące potrzeby 
naszych rodzin i to, jak jako okręg możemy  
je wspierać. 

CEL PIĄTY
Zasoby
Skutecznie, wydajnie i sprawiedliwie zarządzać 
okręgowymi obiektami i zasobami finansowymi.

Strategia 1
Sprawiedliwy podział zasobów w celu zaspokojenia 
potrzeb wszystkich uczniów i dokładanie wszelkich 
starań, by nieustannie podnosić poziom w okręgu. 

Czego się dowiedzieliśmy?
• • Sprawiedliwość i wykorzystanie zasobów są jeszcze 

ważniejsze.

• • Należy zakupić nowe wyposażenie placu  
zabaw w Szkole Podstawowej North.

• • Należy zapewnić punkty dostępu do sieci 
bezprzewodowej dla potrzebujących rodzin. 

• • Od marca 2020 r. należy zapewniać 
potrzebującym rodzinom dostęp do naszego 
programu żywnościowego.

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Odpowiednio reagowaliśmy, aby zapewnić równe 

wsparcie wszystkim populacjom, 

• • w tym najbardziej narażonym 

• • Zwiększyliśmy dostępność żywności dla  
naszych rodzin. 

• • Ulepszyliśmy platformy zdalnego nauczania  
dla rodzin. 

• • Zapewniliśmy wszystkim uczniom bezpieczne, 
nowoczesne wyposażenie placów zabaw.

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Ciągłe reagowanie na zmieniające się  

i zróżnicowane potrzeby 

• • Oferowanie żywności naszym rodzinom. 

• • W razie potrzeby dalszy zakup materiałów 
technologicznych.

• • Dalsze określanie możliwości ulepszeń obiektów.

Strategia 2
Gwarancja, że infrastruktura szkolna jest bezpieczna, 
z dostępem dla każdego oraz optymalnie dostosowana 
do wymogów nauczania i uczenia się w XXI wieku.

Czego się dowiedzieliśmy
• • Bezpieczeństwo i ochrona mają coraz większe 

znaczenie.

• • Obiekty są dobrze przystosowane do sprostania 
wyzwaniom związanym z pandemią, jednak 
zawsze istnieje możliwość poprawy.

Jakie działania przeprowadziliśmy?
• • Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby 

ograniczać rozprzestrzenianie się COVID-19. 

• • Zapewniamy niezbędny sprzęt ochrony osobistej, 
w tym skanery do pomiaru temperatury, 
termometry, maski, urządzenia czyszczące  
i bariery z pleksiglasu dla naszych szkół. 

Jakie będą nasze kolejne kroki?
• • Będziemy postępować zgodnie z najaktualniejszymi 

wytycznymi Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (CDC), Rady ds. Edukacji Illinois, 
Departamentu Zdrowia Publicznego hrabstwa Cook 
oraz personelu medycznego.

• • Będziemy monitorować zmieniające się potrzeby 
naszych szkół i budynków. 

• • Będziemy przygotowani na zakup i pozyskiwanie 
dodatkowego wyposażenia. 
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DANE KONTAKTOWE

Biuro kuratora oświaty 
Dr. Paul E. Hertel
Kurator oświaty
(847) 824-1170

Dział personalny
Dr. Michael Amadei
Zastępca kierownika 
działu personalnego 
(847) 824-1061

Biuro obsługi
Mark Bertolozzi
Zastępca kierownika 
biura obsługi
(847) 824-1144

Dział ds. nauczania
Dr. Laura Sangroula
Zastępca kierownika 
 ds. nauczania
(847) 824-1169

Dział ds. uczniów 
Dr. Ellen Swanson
Zastępca kierownika 
działu ds. uczniów
(847) 824-1159

Dział ds. technologii
Adam Denenberg
Dyrektor działu ds. technologii 
(847) 824-1168

Dział ds. obsługi technicznej, 
konserwacji i transportu
Michael Vilendrer
Dyrektor działu ds. obsługi technicznej, 
konserwacji i transportu
(847) 824-1606

Dział ds. relacji ze społecznością 
Jennifer Tempest Bova
Dyrektor działu ds. relacji ze społecznością 
(847) 789-5102


