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Uczniowie okręgu District 62 świętują Tydzień Edukacji Informatycznej 
 

Uczniowie w całym okręgu mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach 
informatycznych, takich jak Godzina kodowania, w ramach Tygodnia Edukacji 
Informatycznej, który rozpoczął się 3 grudnia. 

 
Uczniowie korzystali z narzędzi analogowych (tj. papieru i ołówka), laptopów, 
iPadów i robotyki w celu badania 
koncepcji 
informatycznych 
i zapisywali własne 
wiersze poleceń. 

 
 
 
 
„District 62 uczestniczył w zajęciach Tygodnia Edukacji 

Informatycznej przez ostatnie cztery lata, początkowo 
koncentrując się wokół koncepcji kodowania dostępnego dla 
wszystkich. Dzisiaj rozszerzamy obszar zainteresowań na 
kreatywność i informatykę” – powiedział dyrektor ds. technologii, 
Adam Denenberg. „Ponadto nasi uczniowie w szóstych i siódmych klasach otrzymują instrukcje kodowania 
z wykorzystaniem programu Swift Playgrounds firmy Apple w ramach programu Instructional Technology. Jest to bardzo 
ciekawy tydzień dla naszych uczniów, a my cieszymy się, że możemy rozwijać ich wiedzę techniczną”. 

 
Zajęcia obejmowały kodowanie „bez prądu”, bez użycia urządzenia cyfrowego, oraz kodowanie „z zasilaniem” w ramach 
zajęć z użyciem urządzenia cyfrowego pod tytułem Dance Party z Code.org. 

 
Więcej informacji na temat Tygodnia Edukacji Informatycznej: 
https://csedweek.org/

Czekamy na opinie! 
Mamy nadzieję, że podoba Wam się zimowe 
wydanie NewsBits. Informacje zwrotne są jak 
zawsze mile widziane. Prosimy o kontakt e-mailowy 
z dyrektorem ds. relacji ze społecznością, Jennifer 
Tempest Bova: bovaj@d62 

http://Code.org/
https://csedweek.org/
https://code.org/
bovaj@d62.org
bovaj@d62.org
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W okręgu zaczyna się 
realizacja pięcioletniego 
planu strategicznego 

 
Rada 
Edukacji 
oficjalnie 
zatwierdziła 
pięcioletni plan 
strategiczny dla 
okręgu District 62 
18 czerwca 
2018 r. To tu naprawdę zaczyna się nasza praca. W 
ramach pięciu celów planu strategicznego określono 13 
priorytetów do oceny i analizy dla okręgu. Tej jesieni 
okręg utworzył komisje planu działania w celu 
zaplanowania, zbadania i określenia kolejnych kroków. 

Pięć Zespołów Planu Działania będzie koncentrować się 
na następujących celach/strategiach: 

Cel 2, strategia 2: Stałe wspieranie potrzeb 
społecznych, emocjonalnych i zdrowotnych. 

Cel 3, strategia 2: Budowanie zaufania, pewności, 
wsparcia i relacji w środowisku pracy z myślą o wpływie 
na zdrowie i samopoczucie pracowników. 

Cel 3, strategia 3: Wspomaganie pracowników w 
identyfikowaniu, wykorzystywaniu i odzwierciedlaniu 
kluczowych zasobów danych w celu monitorowania i 
raportowania postępów oraz realizowania decyzji 
instruktażowych. 

Cel 4, strategia 1: Poprawa komunikacji i współpracy z 
rodzinami i społecznością poprzez jasno określone 
oczekiwania, zaangażowanie, wkład i odpowiedzialność. 

Cel 5, strategia 1: Adekwatne przydzielanie zasobów w 
celu spełnienia potrzeb wszystkich uczniów i zapewnienia 
stałego doskonalenia okręgu. 

Tej jesieni z przyjemnością rozpoczniemy z Wami 
wszystkimi tę ekscytującą podróż, która nie zakończy się 
sukcesem bez udziału i wsparcia naszych pracowników, 
rodzin i społeczności. 

W celu umożliwienia dostępu ogółu do osiągnięć uczniów, 
informacji finansowych i innych danych, które są ważne 
dla Was jako członków społeczności, stworzony został 
publiczny panel. 

Nasz okręg koncentruje się na wynikach uczniów, 
środowisku w okręgu, a także finansach i zasobach. 
Panel ten umożliwia ogółowi dostęp do monitorowania 
postępów okręgu w realizacji każdego z naszych pięciu 
celów. Zapraszamy do naszego panelu ECRISS 
Dashboard, w którym można monitorować dotychczasowy 
postęp okręgu District 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestracja do przedszkola:  
zapisz datę 
Rejestracja do przedszkola będzie prowadzona 5 lutego od 
16:30 do 19:30. 
Rodzice powinni udać 
się do szkoły 
właściwej dla miejsca 
zamieszkania, aby 
zarejestrować swoje 
dziecko. Dzieci, które 
rozpoczną edukację 
przedszkolną w 
okręgu District 62 
w roku szkolnym 
2019–2020, muszą 
mieć co najmniej 5 lat 
w dniu 1 września 
2019 r. 

Cele planu strategicznego 
Cel 1: Rozwój i osiągnięcia uczniów 
Angażowanie wszystkich uczniów w naukę, która 

prowadzi do rozwoju akademickiego, osiągnięć 

i	  przygotowuje do nauki w szkole wyższej, kariery 

zawodowej oraz do dalszego życia. 

Cel 2: Środowisko edukacyjne 
Zapewnienie osobistego wsparcia dla każdego 

ucznia w celu rozwijania umiejętności i pewności 

siebie, by być samowystarczalnym w nauce. 

Cel 3: Środowisko pracy 
Zapewnienie osobistego wsparcia dla każdego 

członka personelu w celu rozwijania umiejętności i 

pewności siebie, by być nowatorskim, wzorowym 

liderem z wizją – w okręgu i w swojej karierze. 

Cel 4: Relacje z rodzinami i społecznością 
Angażowanie rodzin i społeczności jako partnerów 

wspierających sukcesy uczniów. 

Cel 5: Zasoby 
Efektywne, sprawne i adekwatne zarządzanie 

obiektami i zasobami finansowymi okręgu. 

PRZEDSZKOLE	  
	  

2019	  
	  

REJESTRACJA	  
	  

5	  LUTEGO	  
16:30–19:30	  

https://ecriss.ecragroup.com/strategy/Home/Index?Dashboard=COM062
https://ecriss.ecragroup.com/strategy/Home/Index?Dashboard=COM062
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FinanceBits 
Rada Edukacji przyjęła podatek za 2018 rok w kwocie 
74 029 000 USD. Stanowi to wzrost o 6,93% w stosunku 
do poprzedniego roku, z uwzględnieniem wzrostu 
wskaźnika cen konsumpcyjnych 2017, Urban (CPI-U) w 
wysokości 2,1%, oraz przewidywanego zwiększenia 
udziału nowej zabudowy w okręgu. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że podatnicy z dotychczasowych nieruchomości w 
okręgu odnotują wzrost na poziomie około 2,1%. 

 
W dniu 17 grudnia odbyło się publiczne wysłuchanie przed 
głosowaniem Rady nad ostateczną wysokością podatku. 

 

Szukamy nauczycieli na 
zastępstwo 
District 62 zachęca członków społeczności do zgłaszania 
się do pracy w roli nauczyciela na zastępstwo w celu 
wspierania tych pracowników, którzy przebywają na 
długoterminowych zwolnieniach. Ponadto w okręgu są 
wolne stanowiska nauczyciela na zastępstwo z dnia na 
dzień. Bądź częścią 
społeczności okręgu District 62. Kliknij tutaj, aby 
rozpocząć proces: http://bit.ly/62Substitutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce zgodne z ustawą Every 
Student Succeeds Act 
W 2015 roku formalnie przyjęta została federalna ustawa o 
nazwie Every Student Succeeds Act (ESSA). Ustawa ta 
zastępuje regulację No Child Left Behind i koncentruje się 
głównie na zasadzie równości. Stan Illinois sformalizował 
swój plan ESSA w 2017 roku. 
Okręgi w całym stanie mają przed sobą ambitne zadanie 
poznania ESSA oraz jej wymogów i określenia jak 
najlepszego wsparcia dla WSZYSTKICH uczniów. 

District 62 stworzył stronę internetową, która służy 
jako źródło informacji na temat ESSA i będzie 
często aktualizowana przez zamieszczanie na niej różnych 
faktów, łącz i przydatnych materiałów do czytania na temat 
tej regulacji. Kliknij tutaj, aby zacząć się uczyć. 

 
Informacje o fundacji 
Education Foundation okręgu 
District 62 
 
Education Foundation okręgu District 62 powstała 
w 2001 roku. Ta organizacja charytatywna 501c3 
działa odrębnie od okręgu szkolnego 
62. Fundacja została założona w celu wspierania 
i wzmacniania możliwości edukacyjnych uczniów 
okręgu District 62. 

 
Fundacja wspiera personel, a tym samym uczniów 
okręgu District 62, przede wszystkim poprzez 
granty. Program grantów został zainicjowany w 
pierwszym roku 
działania fundacji. W tym pierwszym roku 
przyznano trzy granty, każdy na kwotę 150 USD. 
Od tego czasu fundacja przyznała setki grantów 
na łączną kwotę blisko 300 000 USD. Fundacja 
otrzymuje środki z darowizn personelu, 
prywatnych darowizn, zapisów, ubezpieczeń 
posagowych i corocznych świadczeń. 

 
Niektóre z obecnie realizowanych grantów 
obejmują elastyczne siedziska dla klas 
kształcenia specjalnego i comiesięczne 
wycieczki społeczności. Wiele klas weźmie 
udział w wycieczkach do najbardziej znanych 
muzeów w Chicago, takich jak Muzeum Historii w 
Chicago, Muzeum Lizzadro, Adler Planetarium i 
Shedd Aquarium. STEAM oraz interaktywne 
przedstawienia teatralne, zabawy i zajęcia 
matematyczne czy programy nocy literackich / 
czytania literatury w gimnazjach są dopełnieniem 
aktualnych pozaprogramowych zajęć 
edukacyjnych. 

 
Ważne daty: 
• Fundacja będzie gospodarzem turnieju 
szachowego, który odbędzie się 2 lutego 
w Iroquois Community School. Szczegóły są 
dostępne tutaj. 
• Coroczna kolacja Fundacji odbędzie się 1 
marca w Café la Cave. Więcej 
informacji na temat możliwości wsparcia pracy 
Education Foundation w okręgu District 62 lub 
więcej informacji na temat Spring Fling znajduje się 
na stronie www. d62foundation.com. 

Szukamy nauczycieli na zastępstwo 
 

District 62 zachęca do zgłaszania się 
do pracy w roli nauczyciela na 
zastępstwo. To idealna opcja dla osób, 
które chcą spędzić czas z uczniami, 
uzyskać dodatkowe wynagrodzenie i 
uczestniczyć w publicznej edukacji. 
Pytania? Skontaktuj się z Sylvią Ortegą 
pod adresem ortegas@d62.org lub 
numerem telefonu 847.824.1136 

	  

http://bit.ly/62Substitutes
https://sites.google.com/d62.org/62essa/home?authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4rN45Cq5UyOl5vyHCQI1e66gNe036_mGp_uwXbAiYdyyYCg/viewform
http://www.d62foundation.com/
http://www.d62foundation.com/
mailto:ortegas@d62.org



