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Okręg 62 publikuje inauguracyjny coroczny raport 
 

Zespół Szkół w Okręgu 62 z przyjemnością zawiadamia o publikacji 
inauguracyjnego corocznego raportu. 

 
Ten coroczny raport obejmuje krótkie podsumowanie faktów o okręgu, 
aktualizacje informacji finansowych oraz przegląd danych o uczniach 
1. roku wdrażania pięcioletniego planu strategicznego, który został 
przyjęty przez Radę Oświatową w czerwcu 2018 roku. 

 
„Jesteśmy niezwykle dumni z pracy, jaką 
wykonaliśmy w minionym roku szkolnym”, 
mówi dyrektor szkół, dr Paul E. Hertel. 
„Nadal będziemy skupiać się na 
nawiązywaniu relacji z naszą kadrą, 
rodzicami i społecznością, jednocześnie 
zachowując przejrzystość. Mamy nadzieję, 
że ten coroczny raport posłuży ludziom 
zainteresowanym uzyskaniem większej 
ilości informacji o naszym okręgu, 
stanowiącym integralną część 
społeczności”. 

Roczny raport dostępny jest na stronie District 62: www.d62.org 
 

• Wersja angielska: bit.ly/62AnnualReport 
• Wersja hiszpańska: bit.ly/62AnnualReportES 
• Wersja polska: bit.ly/62AnnualReportPOL 

 
 
 

Cele planu 
strategicznego 

Cel 1: 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. 

 
Cel 2: Środowisko uczenia się 
Zapewnić indywidualne wsparcie 
wszystkim uczniom, by rozwijali 
umiejętności i pewność siebie, 
pozwalające na samodzielne 
uczenie się. 

 
Cel 3: Środowisko pracy 
Zapewnić indywidualne wsparcie każdemu 
członkowi kadry, by rozwijali umiejętności 
i pewność pozwalające na bycie 
nowoczesnym, służenie za przykład 
i stanie się przywódcą z wizją w okręgu 
i w swoim zawodzie. 

 
Cel 4: Powiązania rodzin i społeczności 
Angażować rodziny i społeczność jako 
partnerów we wspieranie sukcesu 
uczniów. 

 
Cel 5: Zasoby 
Skutecznie, wydajnie i sprawiedliwie 
zarządzać okręgowymi 
obiektami i zasobami finansowymi. 

http://www.d62.org/
https://communications.d62.org/annualreport/2019_d62AnnualReport_en.pdf
https://communications.d62.org/annualreport/2019_d62AnnualReport_es.pdf
https://communications.d62.org/annualreport/2019_d62AnnualReport_po.pdf
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Julie Fogarty dyrektorką 
programową 
Po blisko 15 latach budowania doświadczenia 
administracyjnego, dr Julie Fogarty rozpocznie 
nowy rozdział w Okręgu 62 już w tym miesiącu. 

 
„Ogromnie się cieszę na rozpoczęcie tej pracy i 
z powodu możliwości dalszego wspierania 
nauczycieli i uczniów w ramach okręgu”, 
powiedziała dr Fogarty. „Będąc częścią Zespołu 
Szkół w Okręgu 62, nauczyłam się doceniać 
zaangażowanie w naukę i rozwój, czego 
dowodzi okręg, a także w budowanie relacji z 
uczniami, kadrą i rodzinami”. 

 

Zanim dr 
Fogarty 
została 
dyrektorką 
Algonquin 
Middle 
School w 
2017 roku, 

 
pełniła tę funkcję w Forest Elementary School 
przez 12 lat. W tym miesiącu dr Fogarty zostanie 
dyrektorką programową. W ramach tego 
stanowiska dr Fogarty dołączy do zespołu usług 
szkoleniowych i wesprze proces zdobywania 
wiedzy przez uczniów poprzez programy, 
szkolenia i ocenianie. 

 
„Dr Fogarty będzie doskonałym wsparciem 
naszego zespołu usług szkoleniowych, dzieląc się 
swoją wiedzą o programach opartych na 
badaniach, praktykach szkoleniowych i ocenianiu 
ze wszystkimi uczniami i kadrą w Okręgu 62. Z 
radością witam dr Fogarty w naszym zespole”, 
powiedziała zastępca dyrektora ds. usług 
szkoleniowych, dr Laura Sangroula. 

 
Dr Fogarty zdobyła dyplom studiów pierwszego 
stopnia (Bachelor of Arts) w dziedzinie edukacji 
podstawowej w 1992 roku w Clarke College. 
Kolejny dyplom, tym razem drugiego stopnia, 
w dziedzinie programu i nauczania, zdobyła w 
National Louis University w 1997 roku. Dr Fogarty 

 

 
 

w 2011 roku obroniła doktorat w dziedzinie 
edukacji na Loyola University. 

 
„Dr Fogarty wspiera ten okręg od 14 lat”, mówi 
dyrektor szkół, dr Paul E. Hertel. „Dr Fogarty 
święciła triumfy jako dyrektor szkoleniowy i mam 
pewność, że świetnie da sobie radę w tej nowej 
roli, wspierając proces uczenia się oraz 
nauczania. Będzie wspaniałym wsparciem 
zespołu Okręgu 62”. 

 
Zanim dołączyła do Okręgu 62, dr Julie Fogarty 
pełniła funkcję zastępcy dyrektora przez cztery 
lata w Zespole Szkół w Okręgu 15 w Palatine i 
pracowała jako nauczycielka w drugiej klasie w 
Zespole Szkół w Okręgu 122 w Harlem w 
Machesney Park. 

 
„Pragnę podziękować zarządowi ds. edukacji  i 
dr. Hertelowi za tę możliwość i wiarę we mnie”, 
powiedziała dr Fogarty. „Nie mogę się doczekać 
wspólnej pracy dla naszych dzieci”. 

„Z radością rozpoczynam pracę 
na tym nowym stanowisku, jak i 
podchodzę do możliwości dalszego 
wspierania nauczycieli i uczniów 

w całym okręgu”. 

Dyrektorka programowa 
dr Julie Fogarty 

Uwaga 
Wydział policyjny Des Plaines szuka osób 
przeprowadzających przez ulicę dzieci idące do lub 
ze szkoły. Proponowana płaca to 15,00$ za godzinę. 

 
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z 
oficerem Heidkamp pod numerem (847) 391-5498 
lub kliknięcie poniższego łącza: 
https://www.governmentjobs.com/careers/desplaines 
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Westerhold Early Learning Center 
gospodarzem targów Community 
Resource Fair 23 października 
Ośrodek Jane L. Westerhold Early Learning Center 
będzie gospodarzem targów Community Resource 
Fair 23 października od 17:00 do 20:00. 
W targach udział weźmie ponad 20 różnych agencji 
społeczności. Celem targów jest sprowadzenie i 
pokazanie tych agencji, które wspierają uczniów w 
Des Plaines. Biblioteka publiczna The Des Plaines 
Public Library, park Des Plaines Park District, Self- 
Help Closet & Pantry of Des Plaines, oddział Des 
Plaines Fire Department, ośrodek Des Plaines History 
Center oraz Des Plaines Arts Council są wśród 
niektórych organizacji, które wezmą udział w tym 
wydarzeniu tego dnia. 
Po więcej informacji lub w celu zajęcia stoiska na 
targach zapraszamy do Isabel Montoya, adres e-mail 
montoyam@d62.org lub telefonicznie 
(789) 784-5782. 

FinanceBits 
W trakcie swojego wrześniowego spotkania Zarząd 
Edukacji zatwierdził spłatę ponad 28 milionów dolarów 
w obligacjach okręgu, które podlegają wykupowi przed 
terminem w grudniu. Rating agencji Standard & Poor’s 
przyznał okręgowi ocenę AA+ w ramach jego długu. 
Pozostały dług okręgu w wysokości nieco ponad 40 
milionów dolarów został zwrócony przy o wiele niższej 
stopie procentowej. Spłata i zwrot pozwolą 
zaoszczędzić okręgowi ponad 13 milionów dolarów w 
postaci spłat odsetek w ciągu następnych sześciu lat. 
W trakcie tego samego spotkania Zarząd zatwierdził 
również budżet na rok podatkowy 2020. W ramach 
budżetu założono planowany deficyt w wysokości 36 
milionów dolarów do spłaty 
długu. Okręg pozostaje w silnej kondycji fiskalnej i 
oczekuje się, że w przyszłości zanotuje operacyjne 
zwyżki. 

 
Notatki Fundacji Edukacyjnej Okręgu 62 

 
Fundacja Okręgu 62 rozpoczyna bieżący rok szkolny 
z przytupem. Tej jesieni Fundacja przyzna 25 000$ w 
postaci grantów nauczycielom w ramach swojego 
corocznego programu grantowego. Te konkurencyjne 
granty przyznawane są od 2002 roku. Na każdy 
projekt można dostać do 1 000$ grantu. Program 
zmienia się co roku, pieniądze i liczba grantów 
przyznawanych co roku zmienia się w zależności od 
powodzenia wysiłków zdobywania funduszy przez 
Fundację w danym roku. Darowizny przyjmujemy 
cały czas na www.d62foundation.com 

 
Misja Fundacji polega na wzbogaceniu i 
usprawnieniu środowiska nauczania uczniów Okręgu 
62. W tym duchu przyznawane fundusze trafiają na 
podróże, materiały STEM/dla robotów/Maker Space, 
kluby lunchowe i pozaszkolne dla uczniów, 
wzbogacanie możliwości/instrumenty muzyczne, 
wizyty autorskie i wiele, wiele więcej. Rosnące 
wsparcie społeczności i dalsze, hojne wsparcie 
członków kadry Okręgu 62 pozwolą Fundacji nadal 
kontynuować jej misję wspierania i wzbogacania 
życia edukacyjnego uczniów Okręgu 62. 

 
Nowy cel na rok szkolny 2019/2020: zaangażować 
społeczność i sponsorować koncentrujące się na 
uczniach czynności, by wiązać ze sobą szkoły 
Okręgu 62. Fundacja będzie gospodarzem 
wydarzenia, w trakcie którego uczniowie szkół 
gimnazjalnych zagrają w kręgle, a także wezmą 
udział w turnieju szachów dla graczy w każdym 
wieku na początku 2020 roku. W marcu Fundacja 
Okręgu 62 będzie gospodarzem swojego corocznego 
wydarzenia zbierania funduszy w czasie wieczoru 
pełnego jedzenia, zabawy i zbierania środków. 
Zarząd Fundacji, kierując się do uczniów, ich rodzin i 
całej społeczności, ma nadzieję zdobyć dodatkowe 
wsparcie i nowych członków. Więcej informacji o tym, 
jak wesprzeć Fundację Okręgu 62 znaleźć można na 
www.d62foundation.com 

mailto:montoyam@d62.org
http://www.d62foundation.com/
http://www.d62foundation.com/

