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Wiadomości
Kurator Paul Hertel przechodzi na emeryturę pod koniec czerwca

Po 35 latach pracy w sektorze oświaty, kurator 
dr Paul E. Hertel rozpocznie nowy rozdział w swoim 
życiu, którym jest emerytura. 

„Przyznaję, że przejście na emeryturę budzi we 
mnie różne emocje” – mówi dr Hertel. „Okręg 62 jest 
moją rodziną od wielu lat i opuszczę go z wieloma 
wspaniałymi wspomnieniami. Nie mógłbym sobie 
nawet wyobrazić lepszego zespołu pedagogów. 
Jestem pod wielkim wrażeniem ich poświęcenia, 
zwłaszcza w tak trudnym okresie”.

Dr Hertel stał się częścią rodziny Okręgu 62 w 2006 r., 
kiedy dołączył do Działu Kadr jako dyrektor. W 2007 r. 
został mianowany asystentem kuratora, a dwa lata później został zastępcą kuratora, na którym to 

stanowisku pełnił funkcję głównego negocjatora dla wszystkich 
czterech grup pracowniczych, nadzorował i oceniał dyrektorów 
oraz brał udział w wartej 109 milionów USD modernizacji planu 
zagospodarowania przestrzennego okręgu. Przed dołączeniem do 
Okręgu 62 Hertel pracował przez 19 lat w Okręgu szkolnym U-46 
w Elgin. W U-46 Hertel uczył trzecią i szóstą klasę w szkołach 
podstawowych, a następnie nauczał przez rok w gimnazjum Abbott 
Middle School. W 1996 r. został administratorem, pracując jako 
asystent dyrektora w gimnazjum Abbott Middle School, a przez 
siedem lat w latach 1999–2006 był dyrektorem szkoły podstawowej 
Wayne Elementary School.

Dr Hertel został mianowany kuratorem oświaty w czerwcu 2018 r., 
po okresie tymczasowego pełnienia tej funkcji w 2017 r. Podczas 
swojej kadencji jako kurator dr Hertel z powodzeniem wynegocjował 
pięcioletni kontrakt dla nauczycieli, wdrożył pięcioletni plan 

strategiczny, nadzorował wdrażanie regionalnej inicjatywy technologicznej, która zapewnia uczniom 
dostęp do nauki 1:1, i wywalczył, że okręg znalazł się wśród nielicznych okręgów szkolnych oferujących 
naukę stacjonarną w roku szkolnym 2020–2021. Utrzymywał kontakt z personelem, stworzył kwartalną 
Radę Kuratorską mającą na celu budowanie zaufania, a także zwołał jesienią 2020 r. gminną grupę 
zadaniową, która skupiła się na bezpiecznym powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego.

Wiosna 2022 r.

 
Zapraszamy do uczestnictwa 

w uroczystości z okazji odejścia dr. Paula 
Hertela na emeryturę i powitania 

nowego kuratora, dr. Michaela Amadei.

Przyjęcie: 17.30, 21 czerwca Ośrodek 
Wczesnego Nauczania Westerholda.

Zostanie podany poczęstunek, 
a program rozpocznie się o 18.30. 
Prosimy o potwierdzenie obecności 

przez kontakt z Tracy Sommerfeldt pod 
adresem sommerfeldtt@d62.org lub 

dzwoniąc pod numer (847) 789.5102.
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„Nigdy nie sądziłem, że będę kierować okręgiem podczas globalnej pandemii” – mówi dr Hertel. 
„Musieliśmy zmienić nasz punkt widzenia w tak licznych obszarach i przy tak wielu okazjach. 
Słyszałem od pracowników, rodzin i członków społeczności o tym, jak wpłynęła na nich pandemia. 
Był to jeden z najtrudniejszych okresów zarządzania szkolnictwem i wiem, że opuszczę ten okręg 
z nową wiedzą wynikającą z tych doświadczeń”.

Gdy dr Hertel przejdzie na emeryturę 30 czerwca, funkcję kuratora oświaty obejmie dr Michael Amadei.

„Pokładam wielką ufność w dr. Amadei i wiem, że jego wizja tego okręgu poprowadzi do niezwykłych 
osiągnięć” – mówi dr Hertel. „Dr Amadei bardzo troszczy się o dzieci, personel i rodziny, dla których 
pracujemy. Empatia będzie na tym stanowisku jego atutem i nie mogę się już doczekać przyszłego 
rozwoju okręgu”.

Dr Hertel planuje jesienią udać się w podróż oraz doskonalić swój warsztat gry w golfa, przy czym 
deklaruje, że nadal w miarę swoich możliwości będzie wspierał w dziedzinie edukacji swoich dawnych 
współpracowników.

„Zawsze będę postrzegał siebie jako pedagoga i opuszczę ten okręg z wieloma wyjątkowymi 
wspomnieniami” – mówi dr Hertel. „Przyszedł jednak czas na emeryturę. Czas na początek 
nowego życia”.

Nowości w kalendarzu 2022–2023

Pierwszy dzień szkoły
Szkoła Społeczności Irokezów: 13 lipca 2022 r.
10-miesięczne szkoły: poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.

Dzień wyborów
8 listopada 2022 r. został ogłoszony świętem państwowym. Szkoła pozostanie tego dnia zamknięta.

Dzień weteranów
11 listopada 2022 r. szkoła będzie działać. W tym dniu Okręg 62 uhonoruje tych, którzy służyli ojczyźnie.

Ferie zimowe
22 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.

Ostatni dzień szkoły
Szkoła Społeczności Irokezów: 31 maja 2023 r.
10-miesięczne szkoły: 31 maja 2023 r.

Zaktualizowany kalendarz 2022–2023 dla naszych 10-miesięcznych szkół jest dostępny tu. 
Zaktualizowany kalendarz 2022–2023 dla naszej Szkoły Społeczności Irokezów jest dostępny tu.

https://profile.d62.org/2122_Calendars/2022-2023_SchoolCalendar_en.pdf
https://profile.d62.org/2122_Calendars/2022-2023_IroquoisCalendar_en.pdf
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Prace uczniów prezentowane 
w ramach Galerii 62 
Gratulujemy uczniom, których prace zostały wybrane na wystawę 
w ramach Galerii 62:

• Jairus Enage (gimnazjum Algonquin Middle School)
• Hadley Smith (szkoła podstawowa Central Elementary School)
• Ashir Arsalan (gimnazjum Chippewa Middle School)
• Caitlyn Thommes (szkoła podstawowa Cumberland Elementary
School)
• Noelle Greenhow (szkoła podstawowa Forest Elementary School)
• Bianca Gava (Szkoła Społeczności Irokezów)
• Charlie Metzler (Szkoła Społeczności Irokezów)
• Lily Lawpattanapong (szkoła podstawowa North Elementary
School)
• Wiktor Zawadzki (szkoła podstawowa Orchard Place Elementary
School)
• Sebastien Garcia (szkoła podstawowa Plainfield Elementary
School)
• Leila Keo (szkoła podstawowa South Elementary School)
• Mia Martinez (szkoła podstawowa Terrace Elementary School)

Wystawy prac w ramach Galerii 62 wprowadzono w 2008 r. 
jako sposób wyrażenia uznania dla artystów z naszego 
Okręgu 62, uczniów pod opieką nauczycieli sztuki z naszego 

okręgu. Kuratorium Oświaty 
prezentuje oryginalne prace 
rodzicom lub opiekunom 
podczas uroczystości z okazji 
ukończenia 8 klasy.

Prace w ramach Galerii 62 
z 2022 r. można obejrzeć tu.

Okręg 62 składa gratulacje 
pracownikom, którzy świętują 
jubileusz 25 lat pracy
Saul Argudo (szkoła podstawowa North Elementary School)
Pamela Carrico (szkoła podstawowa South Elementary School)
Dawn Cory (Centrum Wczesnego Nauczania Westerholda) 
Donald Dudek (gimnazjum Chippewa Middle School)
Patricia Hanrahan (szkoła podstawowa Plainfield Elementary 
School)
Laura Hayek (szkoła podstawowa Orchard Place Elementary 
School)
Francesca Liberti (szkoła podstawowa Orchard Place Elementary 
School)
Siri Nelson (Szkoła Społeczności Irokezów)
Gary Niemiec (szkoła podstawowa Cumberland Elementary 
School)

Uwagi Fundacji na rzecz 
Edukacji Okręgu 62
Cieszymy się, że nadchodzi lato! Nadchodzi 
znowu czas na świeżym powietrzu, czas 
korzystania z pięknej pogody i z wzajemnego 
towarzystwa.

Zwykle Fundacja Okręgu 62 Fundacja Okręgu 62 
nie działa w okresie wakacji szkolnych.
Nasza praca polegająca na zapewnianiu 
stypendiów nauczycielom w celu zwiększenia 
szans edukacyjnych uczniów Okręgu 62 odbywa 
się w ciągu roku szkolnego. Członkowie Zarządu 
Fundacji pragną zachęcić do wyjścia z domu 
i wsparcia niektórych osób ze społeczności, które 
tak bardzo wspierały naszą organizację przez cały 
rok szkolny

Ron Onesti i członkowie jego zespołu O-show 
znacząco wspierali Fundację Okręgu 62. 
W nadchodzących miesiącach w Teatrze Des 
Plaines pojawi się wiele wspaniałych spektakli. 
Zapraszamy do udziału w przedstawieniach 
w atmosferze zabytkowego budynku i fantastycznej 
rozrywki, która czeka tuż za naszym progiem.

Centrum Historyczne Des Plaines proponuje 
szereg wystaw historycznych, które wzbudzą 
w duszy dumę i nostalgię. Specjalnie przeszkolony 
i kompetentny personel sprawi, że zwiedzanie 
będzie ciekawe dla wszystkich grup wiekowych.

W zbieraniu funduszy miały duży udział lokalne 
firmy. Firma jubilerska R.C. Wahl Jewelers 
wspiera Fundację od lat. Bank Village Bank 
and Trust of Des Plaines jest jednym z naszych 
nowych partnerów i szybko nadrabia stracony 
czas. Zachęcamy do okazania im wsparcia przez 
odwiedzenie ich salonów.

Wszystkie te organizacje wspierały nas 
i społeczność, w której żyjemy, przez cały miniony 
rok szkolny. Byłoby miło, gdyby wiedziały, że my 
i rodziny uczniów z Okręgu 62 znowu chcemy być 
ich klientami. Niech to lato będzie wspaniałe. . . 
takie, które zapamiętamy na długo.

Aby dowiedzieć się więcej o Fundacji, 
zapraszamy do odwiedzenia strony 
d62foundation.com.

https://gallery62.d62.org/
http://d62foundation.com
https://desplainestheatre.com/
https://desplainestheatre.com/
https://www.desplaineshistory.org/
https://www.wahljewelers.com/
https://www.bankatvillage.com/
https://www.bankatvillage.com/
http://d62foundation.com
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D62 otrzymuje milion USD od partnera w dziedzinie odkupu 
technologii Diamond Assets
 
Gminny Łączony Okręg Szkolny 62 z dumą ogłasza, że jest beneficjentem funduszy, które zostaną 
przeznaczone bezpośrednio na wsparcie przyszłych potrzeb technologicznych.
 
Okręg otrzymał czek na sumę 1 085 018 USD za niedawne przetworzenie starszych urządzeń 
Apple należących do okręgu od firmy Diamond Assets, zaufanego partnera Apple w zakresie 
zrównoważonego rozwoju technologii. Fundusze zostaną zainwestowane w przyszłe potrzeby 
technologiczne, aby zapewnić uczniom, nauczycielom i innemu personelowi Okręgu dalsze 
korzystanie z technologii najwyższej jakości.

W listopadzie 2021 r. firma Diamond Assets odkupiła od Okręgu 62 ponad 6400 produktów Apple. 
Po ocenie liczby i stanu produktów technologicznych okręg zarobił ponad milion USD; te pieniądze 
zostaną zainwestowane w nową technologię.

Firma Diamond Assets współpracuje z okręgami szkolnymi, instytucjami szkolnictwa wyższego, 
firmami i agencjami rządowymi w zakresie odkupu ich starszej technologii i zapewnienia im 
długoterminowego planu związanego 
z technologią, umożliwiającego zainwestowanie 
uzyskanych środków w nowe urządzenia.

„Cieszymy się, że możemy przyjąć ten czek 
w imieniu naszych uczniów, nauczycieli 
i podatników z Okręgu 62” – mówi dr Paul E. 
Hertel, kurator oświaty. „Zdajemy sobie sprawę, 
że obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, zapewnienie 
naszym nauczycielom i uczniom możliwości 
komunikowania się i wchodzenia w interakcje za 
pomocą najnowszych technologii ma kluczowe 
znaczenie. Ten program odkupu pozwala nam 
stale ulepszać środowisko edukacyjne w okręgu”.

Produkty Apple zebrane w Okręgu 62 są 
poddawane bezpiecznemu usuwaniu danych, 
odpowiednio odkażane i aktualizowane, 
a następnie odsprzedawane innym organizacjom 
lub agencjom albo przerabiane. Takie działania 
zapewniają znaczny kapitał innym szkołom 
i organizacjom na całym świecie, które kupują 
przetworzone produkty.

„Jakość produktów z Okręgu 62 była bardzo dobra, co pozwoliło nam na wypłatę ponad miliona dolarów 
w ramach naszego programu odkupu” – mówi Tim Schigar, Dyrektor ds. Zakupów firmy Diamond 
Assets. „Naszą misją jest zapewnienie szkołom ścieżki do zrównoważonego rozwoju technologicznego, 
a ten okręg szkolny jest doskonałym przykładem priorytetu, jaki jest przypisywany uczniom i 
społeczności szkolnej”.

„Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie potrzebują ciągłego dopływu nowych technologii, aby się 
rozwijać, z drugiej strony istnieją też osoby, które mogą skorzystać z przetworzonych produktów” – 
mówi Diamond McKenna, Prezes firmy Diamond Assets. „Chcemy, aby nauczyciele skupili się na 
tym, co robią najlepiej: pomaganiu dzieciom w nauce, zamiast martwić się przyszłością stosowanego 
sprzętu. Dokładnie tak dzieje się w Okręgu 62”.

Od lewej do prawej, Diamond McKenna, Dyrektor Generalna; Dr Paul 
Hertel, Kurator Oświaty; Adam Denenberg, Dyrektor Techniczny; Keith 
Schmidt, Organizacja Prowadząca Badanie; Dr Timothy Schigur, 
Dyrektor ds. Zakupów – Edukacja

https://diamondassets.com/
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Okręg 62 składa gratulacje swoim Twórcom Zmian
W ubiegłym roku Okręg 62 rozpoczął formalny program wyróżniania członków personelu uznanych 
za „Twórców Zmian”, którzy stanowią wzór dla uczniów z Okręgu 62. Ten program wyróżniania jest 
bezpośrednio zgodny z Celem 3 (Środowisko Pracy) pięcioletniego planu strategicznego okręgu. 
Osoby uznane za Twórców Zmian otrzymają pamiątkową monetę. Dziękujemy naszym Twórcom 
Zmian za bezinteresowne działania na rzecz innych. Dzięki swojemu poświęceniu, zaangażowaniu 
i wspieraniu edukacji publicznej sprawiają oni, że społeczność szkolna Okręgu 62 staje się lepszym 
miejscem.

Gratulacje dla naszych wiosennych Twórców Zmian Okręgu 62:

Kristan Krupinski jest żywą definicją Twórczyni Zmian. Nigdy nie waha się, gdy może podać 
pomocną dłoń. Kristan wkłada swoje serce i duszę w swoją pracę w oddziale Edukacji w zakresie 

Umiejętności Życiowych. Okręg 62 ma duże szczęście, 
że Kristan pracuje właśnie u nas.

Claire Asher i Abby Rowley wspierają szkołę Cumberland 
w krytycznym okresie. Zastępując pracowników socjalnych pod 
ich nieobecność, pomagają każdemu dziecku i pracownikowi 
szkoły w potrzebie. Doceniamy wszystko, co robią Claire i Abby.

Diane Robinson, znana jako DRob, wywiera niesamowity wpływ 
na pokolenia studentów szkoły Plainfield poprzez swoje zajęcia muzyczne. Zna imię każdego dziecka 
i potrafi powiedzieć coś wyjątkowego o każdym ze swoich uczniów.

Lucy Campos zawsze chętnie wyciąga pomocną dłoń. Dla swoich uczniów jest cierpliwa, miła 
i wyrozumiała. Wykonuje nie tylko przydzielone obowiązki, ale również robi wszystko, aby pomóc 
naszej szkole w każdy możliwy sposób.

Podziękowania dla Jeannie Pantelin i Sue Duffy ze szkoły Cumberland. Nauczycielki te skupiły 
swoje wysiłki na ułatwieniu przejścia do nauczania stacjonarnego dzieciom, które w tym roku uczyły 
się w domu. Dokonały naprawdę dużej zmiany.

Finanse

Od marca 2020 r. okręg zapłacił wyższe wydatki, co było związane z COVID-19. Niektóre z tych 
kosztów są pokrywane przez dodatkowe fundusze federalne. W ubiegłym roku fundusze państwowe 
były przekazywane bardziej terminowo. Stan Illinois w ubiegłym roku zwiększył swoje przychody 
i jest bardziej terminowy w opłacaniu rachunków, co również jest częściowo wynikiem zwiększenia 
funduszy federalnych w odpowiedzi na pandemię. Podobnie jak inne instytucje i osoby prywatne, 
Okręg 62 odnotował większy wzrost wydatków ze względu na wyższą inflację. Okręg pozostaje 
w dobrej kondycji finansowej i z powodzeniem poradzi sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią 
i inflacją.

https://sites.google.com/d62.org/62workingtogether/home

