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NewsBits
Okręg 62. kontynuuje koncentrację na planie strategicznym

Jako że okręg oficjalnie wchodzi w piąty rok swojego pięcioletniego planu strategicznego, tej jesieni 
podzieliliśmy się najnowszymi informacjami na temat tego, na jakim etapie byliśmy i dokąd zmierzamy 
w obszarach Rozwoju i osiągnięć uczniów, Środowiska edukacyjnego, Środowiska pracy, Relacji 
z rodzinami i społecznościami oraz Zasobów. W tym roku szkolnym okręg podkreślił znaczenie 
zwiększenia bezpieczeństwa i środków zabezpieczających, aby wspierać nasze środowisko 
edukacyjne. Proces opracowania planu pięcioletniego rozpoczął się wiosną 2017 r. i uwzględniał 
informacje zwrotne od uczniów, rodzin, pracowników i członków społeczności. Pomimo że pierwszy rok 
planu strategicznego był jedynym 
rokiem, na który COVID-19 nie miał 
wpływu, okręg jest bardzo dumny  
z pracy, która została wykonana,  
a także z inicjatyw wprowadzonych 
w życie w tym roku szkolnym. 
Aby zapoznać się z najnowszymi 
postępami w realizacji planu 
strategicznego, zapraszamy  
do odwiedzenia naszej strony. 

Jesień 2022 r.

Cel 1: Rozwój  
i osiągnięcia 
uczniów
Angażowanie 
wszystkich 
uczniów w proces 
nauczania, który 
prowadzi do rozwoju 
wiedzy, osiągnięć 
i przygotowania 
do nauki w szkole 
średniej, na studiach, 
do kariery i życia.

Cel 2: Środowisko 
edukacyjne
Zapewnienie każdemu 
uczniowi osobistego 
wsparcia w rozwijaniu 
umiejętności  
i pewności siebie, 
aby mógł być 
samowystarczalny.

Cel 3: Środowisko 
pracy
Zapewnienie 
osobistego 
wsparcia wszystkim 
pracownikom, aby 
mogli rozwijać 
umiejętności  
i pewność siebie oraz 
być innowacyjnymi, 
wzorowymi  
i wizjonerskimi 
liderami w okręgu  
i w swoim zawodzie.

Cel 4: Relacje
z rodzinami  
i społecznością
Zaangażowanie 
rodzin i społeczności 
w roli partnerów 
w celu wspierania 
uczniów w osiąganiu 
sukcesów.

Cel 5: Zasoby
Skuteczne, wydajne
i sprawiedliwe 
zarządzanie 
okręgowymi 
obiektami i zasobami 
finansowymi.

Cele planu strategicznego okręgu 62
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https://sites.google.com/d62.org/62workingtogether/home


Okręg 62. obchodzi Miesiąc Uznania dla Dyrektorów

Okręg 62. docenił swoich dyrektorów w październiku.

– Okręg 62. jest zaszczycony, gdyż ma silnych i oddanych pedagogów w każdej ze swoich placówek
szkolnych – powiedział kierownik szkół, dr Michael Amadei. – Ich role dramatycznie się zmieniły
w ciągu ostatnich kilku lat, ale nadal wspierają uczniów, pracowników i ich rodziny każdego dnia.
Stanowiska, które obejmują, są niezwykle wymagające. Nasi dyrektorzy są wysoko cenieni w naszym
okręgu i jestem zaszczycony, że mogę ich wyróżnić w tym miesiącu.

Dyrektorzy szkół okręgu 62. to:

• Donald Jones, dyrektor szkoły średniej Algonquin;
• Panagiota „Patty” Tzortzis, wicedyrektor szkoły średniej Algonquin;
• Juliana Vissering, dyrektor szkoły średniej Chippewa;

• Gary Wheaton, wicedyrektor szkoły średniej
Chippewa;
• Erica Cupuro, dyrektor szkoły podstawowej
Central;
• Marc Infante, dyrektor szkoły podstawowej
Cumberland;
• Costantina Mazzone, wicedyrektor ds. edukacji
specjalnej szkoły podstawowej Cumberland;
• Amy Cengel, dyrektor szkoły podstawowej Forest;
• Kelly Krueger, dyrektor szkoły publicznej Iroquois;
• John Rey, wicedyrektor ds. edukacji specjalnej
szkoły publicznej Iroquois;
• Carolyn Allar, dyrektor szkoły podstawowej North;

• Heather Cassidy, wicedyrektor szkoły podstawowej North;
• Jennifer Suarez Bautista, dyrektor szkoły podstawowej Orchard Place;
• dr Lisa Carlos, dyrektor szkoły podstawowej Plainfield;
• Kristin Jares, dyrektor szkoły podstawowej South;
• dr Bradley Stein, dyrektor szkoły podstawowej Terrace.

Konkurs na kartkę zimową 2022 – wyniki 

Zespół Szkół w Okręgu 62. chciałby wyróżnić zwycięzców organizowanego przez siebie konkursu 
na kartkę zimową na 2022 rok:

1. miejsce: Dana Um, 8 klasa, szkoła publiczna Iroquois
2. miejsce: Emma Stefanache, 3 klasa, szkoła podstawowa Plainfield
3. miejsce: Ashir Arsalan, 7 klasa, szkoła średnia Chippewa

W tym roku otrzymaliśmy ponad 30 prac. Zgłoszenia kartek zimowych były oceniane przez panel wolontariuszy 
z okolicznych instytucji społecznych, jak również z Centrum Seniora Frisbie.
Wszystkie prace będą wystawione w Bibliotece Publicznej  
w Des Plaines przez cały grudzień. 
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Zwycięski projekt stanie się oficjalną zimową kartką Okręgu 
62., która to zostanie rozesłana do członków naszej 
społeczności.

FinanceBits

Na wrześniowym spotkaniu Rada Oświatowa zatwierdziła 
budżet na rok finansowy 2023. Okręg 62. stosuje 
praktykę zachowawczego budżetowania, co oznacza, że 
rzeczywiste dochody mogą być wyższe, a wydatki niższe niż 
zaplanowano w budżecie.

Przewiduje się przychody na poziomie 106,3 mln USD, 
wydatki oszacowano na 115,2 mln USD, a budżetowany 
deficyt wynosi 8,9 mln USD.

 

Notatki Fundacji Edukacyjnej 
Okręgu 62
Wraz ze zmianą pór roku przychodzą zmiany  
w Fundacji Okręgu 62. Powiększamy naszą 
radę o nowych członków, starając się odświeżyć 
i przebudować nasze programy i perspektywę. 
Poszukujemy entuzjastycznych członków 
społeczności, którzy chcieliby kontynuować 
dynamiczną misję przyjętą przez naszą organizację, 
tj. wspieranie doświadczeń edukacyjnych uczniów 
okręgu 62. 

Przez ostatnie lata wspieraliśmy pracowników  
i uczniów okręgu 62, zbierając i przyznając ponad 
700 000 USD w dotacjach dla pracowników. 
Wspieramy wydarzenia skupione na młodzieży  
w szkołach, jak również na społeczności, takie jak 
samochodowe obchody Halloween, turnieje piłki 
nożnej, występy muzyczne uczniów w domach 
opieki oraz uczniowskie dni służenia społeczności. 
Planowanie i uczestnictwo w tych wydarzeniach 
jest kluczową cechą profilu członka Rady Fundacji 
Okręgu 62.

Gdy tylko to możliwe, wspieramy organizacje 
społeczne takie jak Izba Handlowa Des Plaines, 
Teatr Des Plaines oraz Okręg parków Des Plaines. 
Współpraca w ramach społeczności staje się 
priorytetem, dlatego w przypadku potencjalnego 
kandydata na członka rady entuzjazm do 
zaangażowania się w prace społeczne byłby 
ogromnym atutem.

Z uwagi na to wszystko zapraszamy nowe osoby do 
przyłączenia się do naszej organizacji i wspierania 
naszych działań. Jeśli chcesz dołączyć do rady 
lub ją wesprzeć, chętnie się z Tobą skontaktujemy. 
Skontaktuj się  
z nami:d62foundation@gmail.com  

W związku z nadchodzącym sezonem świątecznym 
zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą 
zbiórką pieniędzy na świąteczne ozdoby roślinne 
z Lynch Creek Farms na stronie https://www.
lynchcreekfundraising.com/c/299734

Dziękujemy naszej społeczności za stałe wsparcie 
dla naszej Fundacji i zapraszamy do stania się 
częścią naszego zespołu. Ponownie prosimy  
o kontakt pod adresem: d62foundation@gmail.com.

WE'RE
HIRING!

COME JOIN OUR TEAM!

D I S T R I C T  6 2

https://humanresources.d62.org/

Visit  our website for
more details:
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Darowizny w ramach programu One Tree Planted tej jesieni i na wiosnę

Okręg 62. miał szczęście otrzymać tej jesieni 15 drzewek 
z dendrarium The Morton Arboretum. Przedstawiciele 
dendrarium odwiedzili szkołę średnią Algonquin, która to 
odebrała 15 drzewek podarowanych w ramach programu 
One Tree Planted. Wspaniali uczniowie z Algonquin 
poświęcili swój czas, aby pomóc w ich zasadzeniu. Przy 
tak dużej ilości starzejących się drzew na naszym terenie 
okręg musiał wyciąć i/lub usunąć stare drzewa i powitać 
nowe w naszej okolicy. Kolejnych drzew w okręgu możemy 
spodziewać się  
na wiosnę.

Okręg 62. nagradza Radę Oświatową za 
poświęcony czas i pracę
Zespół Szkół w Okręgu 62. chciałby oficjalnie wyróżnić 
siedmiu członków swojej Rady Oświatowej za ich pracę  
i zaangażowanie na rzecz okręgu. 

15 listopada został oficjalnie wyznaczony na Dzień Członków 
Rady Szkolnej w Illinois, aby docenić pracowników za ich 
zaangażowanie i wkład w rozwój naszych szkół publicznych.

Jako powiernicy społeczności szkolnej, członkowie rady 
nadzorują w okręgu 62 około 4500 uczniów w klasach 
od zerówki do 8; ponad 830 pracowników; 11 budynków 
szkolnych i jedno Centrum Wczesnej Edukacji. 

Nadzór nad finansami okręgu jest kluczowym obowiązkiem członków rady. Rada Oświatowa Okręgu 62. zarządza 
przewidywanym na wydatki budżetem 115 milionów USD i nadal utrzymuje rating obligacji wg Standard and Poor’s  
na poziomie AA+.

Dziękujemy członkom Rady Oświatowej Okręgu 62. Są to:
• Ronald Burton, prezes, na stanowisku od 2012 r.;
• Beth Morley, wiceprezes, na stanowisku od 2015 r.;
• Stephanie Duckmann, na stanowisku od 2004 r.;
• Tina Garrett, na stanowisku od 2017 r.;
• Elizabeth Massa, na stanowisku od 2021 r.;
• Kelly Morrissey, na stanowisku od 2019 r.;
• Jeanette Weller, na stanowisku od 2021 r.

Rada Oświatowa Okręgu 62. Od lewej do prawej: Stephanie Duckmann, 
dr Kelly Morrissey, Jeanette Weller, prezes Ronald Burton, Tina Garrett, 

wiceprezes Beth Morley i Elizabeth Massa.
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