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NewsBits

Jako nauczyciel sądzę, że naszym podstawowym obowiązkiem jest wspieranie dzieci. Tej jesieni wspieranie 
dzieci i ich rodzin polegało na przeprowadzeniu ich przez ten bardzo nietypowy czas w naszym życiu. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem pracy, jaką wykonali w szkołach pracownicy administracji, nauczyciele i personel, ponieważ 
wszyscy razem dołożyli wszelkich starań, aby pierwsze dni szkoły okazały się sukcesem. 

Dziękuję za pracę naszego zespołu w Okręgu 62. Dzięki nim mogliśmy przewidzieć, zaplanować i przygotować 
się na to niezwykłe doświadczenie.

Z poważaniem

dr Paul E. Hertel. 
Kierownik szkół

Jesień 2020 r.

Okręg 62 wita uczniów powracających do nauki stacjonarnej

Szanowni członkowie społeczności Okręgu 62! 

Kiedy myślę o ostatnich sześciu miesiącach, uświadamiam sobie głębokie 
znaczenie ostatnich kilku tygodni. Wiosną przeżywaliśmy kwarantannę 
i przygotowywaliśmy się do pandemii, wydarzenia, którego nikt z nas wcześniej 
nie przeżył. Przyszłość wydawała się bardzo niepewna, a my wiedzieliśmy, że 
przed nami trudny okres.

Wrzesień i październik okazały się dla naszego Okręgu naprawdę niezwykłe, 
bo powitaliśmy ponad 2 tys. dzieci powracających do szkół. Przewidywaliśmy 
trudności, takie jak na przykład zamknięcie szkoły Cumberland Elementary 
w październiku, i udało nam się z powodzeniem zająć tą sprawą. Mimo wyzwań 
najlepsza z tego wszystkiego była możliwość obserwacji zaangażowania, nauki 
i nawiązywania więzi uczniów z nauczycielami i innymi dziećmi.

Nadal z uwagą obserwujemy wszystkie dane metryczne w naszych placówkach. 
Bezpieczeństwo uczniów pozostaje dla nas najważniejsze. Zachęcam do 
zapoznania się z panelem, który umożliwia poznanie naszej społeczności 
danych metrycznych z Okręgu 62 związanych z przypadkami zachorowań na 
COVID-19 w naszej społeczności uczącej się osobiście. Mamy nadzieję, że to 
narzędzie okaże się użyteczne w naszej społeczności; jest ono zgodne z 4. 
celem Strategicznego planu: Relacje z rodzinami i społecznością. Okręg 62 
z zaangażowaniem podchodzi do nieustannego przeglądania i udoskonalania 
sposobów komunikacyjnych i udostępniania informacji.

https://sites.google.com/d62.org/62-working-together/home
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Okręg 62 wyróżnia jesienne autorytety

W zeszłym roku Okręg 62 rozpoczął oficjalny 
program uznaniowy, w którym honoruje się 
pracowników uważanych za autorytety. Program 
uznaniowy nawiązuje bezpośrednio do Celu 3 
(Środowisko pracy) strategicznego pięcioletniego 
planu okręgu. Osoby uznane za autorytet otrzymają 
monetę na upamiętnienie tego wyróżnienia. 

Kim jest autorytet?
Autorytet to osoba, która daje przykład społeczności 
edukacyjnej w Okręgu 62. Wiele poświęca dla 
innych, nie oczekując w zamian ani uznania, ani 
nagrody. To bezinteresowni liderzy, którzy na 
pierwszym miejscu stawiają dzieci. Dzięki 
poświęceniu, zaangażowaniu i wsparciu edukacji 
publicznej starają się uczynić Okręg 62 lepszą 
społecznością edukacyjną.

Gratulacje dla jesiennych autorytetów w Okręgu 62:

Wewnętrzny zespół Okręgu 62 do spraw 
powrotu DO szkół: 
Składa się z kierowników związku, pracowników 
administracji i personelu szkolnego. Osoby te na 
początku roku szkolnego opracowały i wdrożyły 
procedury, które miały zapewnić bezpieczny 
powrót do pracy pracowników szkoły. Dziękujemy 
im za czas poświęcony na zadanie tak ważne dla 
Okręgu 62. 

Zewnętrzny zespół Okręgu 62 do spraw 
powrotu DO szkół: 
Zewnętrzny zespół składa się z rodziców i liderów 
społeczności, którzy rozpoczęli współpracę z nami 
w celu przygotowania bezpiecznego powrotu 
uczniów do szkół tej jesieni. Zespół rozpoczął 
spotkania w sierpniu i będzie nadal spotykał się 
w ciągu roku.

Hailey Keefe (po 
lewej) i Kaylen 
Zarembski (po 
prawej). 
Wymienione 
nauczycielki 1. klasy 
szkoły podstawowej 
South niedawno 
ponownie przywitały 

swoich uczniów.Od pierwszego dnia okazywały wsparcie 
i dzieliły się pozytywnym nastawieniem. Dziękujemy, że 
sprawiłyście, że te dni w życiu dzieci były lepsze.

Okręg 62 szuka asystentów edukacyjnych
Okręg 62 zaprasza społeczność do aplikowania na 
stanowisko asystenta edukacyjnego. Do zgłoszeń 
szczególnie zachęcamy osoby mówiące po hiszpańsku 
i polsku.
Aby się zgłosić, odwiedź stronę: bit.ly/62Paraeducators
Do obowiązków asystenta edukacyjnego należy:
• Wspieranie uczniów w różnych środowiskach w ciągu dnia
poprzez pomoc w nauce, zachowaniu i zdobywaniu
umiejętności praktycznych (np. korzystaniu z toalety, jedzeniu,
zdobywaniu samodzielności).
• Pomaganie nauczycielom w różnych zadaniach (np.
kserowanie, laminowanie, przygotowywanie materiałów).
• Bycie elastycznym przy realizacji zadań, w zależności od
potrzeb szkoły.
• Zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w ciągu całego
dnia.
• Opieka nad dziećmi, gdy nauczyciel naucza zdalnie.

• Zachowanie poufności informacji na temat uczniów.
Godziny pracy: dni szkolne od poniedziałku do piątku
• Nauczanie początkowe (Elementary schools): 8:40 do 15:40

• Nauczanie ponadpodstawowe (Middle schools): 8:00 do 15:00
Wynagrodzenie:
• Wynagrodzenie za godzinę dla osoby posiadającej dyplom
szkoły średniej (high-school diploma):14,84 USD
• Wynagrodzenie za godzinę dla osoby posiadającej licencjat
(four-year degree): 16,15 USD
Benefity:
100% opłacone ubezpieczenie PPO lub HMO Blue Cross 
Blue dla pracowników z dodatkową opcją wykupienia 
ubezpieczenia dla całej rodziny. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Janet 
Arroyo, (847) 824.1173
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FinanceBits
Na wrześniowym spotkaniu Rada Edukacyjna 
zatwierdziła budżet na rok finansowy 2021. Tego 
roku okręg wypracował restrykcyjny budżet ze 
względu na konieczność spełnienia 
podstawowych potrzeb związanych z pandemią 
COVID-19.
Przewiduje się przychody na poziomie 90 mln 
USD, natomiast wydatki oszacowano na nieco 
ponad 110 mln USD; potencjalny deficyt wynosi 
19,8 mln USD. Deficyt jest wynikiem pandemii; 
okręg pozostaje silny operacyjnie; w kolejnych 
latach prawdopodobnie pojawią się nadwyżki.

Notatki Fundacji Edukacyjnej Okręgu 62

Członkowie Rady Fundacji Okręgu 62 pragną 
złożyć życzenia wszelkiej pomyślności 
wszystkim firmom i rodzinom związanym 
z Okręgiem 62. Wiemy, że przechodzimy 
trudny okres, i mamy nadzieję, że wszyscy 
otrzymują potrzebne wsparcie, niezbędne do 
stawienia czoła aktualnym wyzwaniom.

Każdego roku Fundacja wspiera 
pracowników i uczniów Okręgu 62, oferując 
konkurencyjne granty dla nauczycieli 
w Okręgu 62. W roku szkolnym 2019/2020 
w ramach grantów przyznano niemal 29 tys. 
USD. Jednak po przejściu na naukę zdalną 
na końcu marca 2020 r. nie przyznano 
wszystkich grantów. Wykonano około 80% 
działań związanych z przyznawaniem 
grantów; 10% trzeba było całkiem anulować 
ze względu na konkretną charakterystykę 
danego grantu, a 10% wstrzymano.

Mimo że przyszłość wstrzymanych grantów 
jest niepewna, przyszłość programu grantów 
Okręgu 62 pozostaje jasna. Misją Fundacji 
Okręgu 62 jest „zachowanie i zwiększenie 
możliwości edukacyjnych” uczniów z Okręgu. 
Rada Fundacji pragnie wznowić realizację tej 
misji oraz przywrócić program grantów, 
gdy tylko uczniowie będą znowu mogli 
bezpiecznie uczestniczyć w rozwijaniu 
możliwości edukacyjnych.

Jako członkowie społeczności oraz osoby, 
które od dawna wspierają Okręg 62, życzymy 
pracownikom administracji oraz personelowi 
Okręgu 62 nieustannych sukcesów 
i powodzenia w tym trudnym okresie. 
Z niecierpliwością oczekujemy na lepsze 
czasy oraz wznowienie pracy uczniów 
Okręgu 62.

Aby uzyskać więcej informacji w sprawie 
wspierania Fundacji Okręgu 62, odwiedź  
www.d62foundation.com
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