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NewsBits
Kathleen Kelly Colgan powołana na stanowisko asystenta kuratora ds. 
zasobów ludzkich 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 13 grudnia Kathleen Kelly 
Colgan została powołana na stanowisko asystenta kuratora ds. 
zasobów ludzkich.

Kelly Colgan ma niespełna dwudziestoletnie doświadczenie  
w edukacji. Przez ostatnie cztery lata pełniła funkcję dyrektora 
wykonawczego ds. zasobów ludzkich w liceum J. Sterling Morton  
w Okręgu 201. Wcześniej przez trzy lata pełniła funkcję dyrektora 
ds. zasobów ludzkich w Okręgu 187 North Chicago. 

„Jestem zaszczycona i podekscytowana dołączeniem do zespołu 
Des Plaines 62 i z niecierpliwością czekam na możliwość 
budowania na silnych fundamentach stworzonych przez dr Hertel 

i dr Amadei w biurze zasobów 
ludzkich”, powiedziała Kelly. „Moją zawodową pasją jest rozwijanie 
potencjału i wspieranie przywództwa u innych, a znalezienie  
i utrzymanie najlepszych pedagogów dla naszych dzieci jest jednym  
z najbardziej satysfakcjonujących aspektów mojej pracy”.

Asystent kuratora ds. zasobów ludzkich odpowiada za współpracę ze 
wszystkimi interesariuszami w celu zapewnienia dobrych praktyk  
w odniesieniu do usług, rejestrów i kwestii kadrowych, 
administrowania umowami oraz przeglądu i oceny personelu. Kelly 
Colgan będzie odpowiadać za kreatywne i dynamiczne przywództwo 
w ramach zarządzania potrzebami kadrowymi Okręgu.

Kelly rozpoczęła swoją karierę jako pedagog w liceum Lake View, ucząc chicagowskich licealistów 
historii. Później pełniła funkcje kierownicze w kilku chicagowskich szkołach społecznych. Przed 
dołączeniem do Morton 201 Kelly Colgan pracowała w Okręgu 187 North Chicago jako specjalista ds. 
instruktażu, a potem została dyrektorem ds. zasobów ludzkich w tym okręgu.

„Cieszę się, że mogę powitać Kathleen Kelly Colgan w naszym zespole”, powiedział zastępca 
kuratora, dr Michael Amadei, który oficjalnie obejmie rolę kuratora w lipcu 2022 roku. „Pani Kelly 
Colgan ma bogate doświadczenie i będzie niezwykle cennym członkiem mojego zespołu.  

Zima 2022

 
„Jako nauczycielka i liderka 
zawsze stawiałam uczniów 

na pierwszym miejscu. 
Społeczność Okręgu 62 

może być pewna, że dobro 
uczniów zawsze będzie 
priorytetem dla biura 
zasobów ludzkich”.

Kathleen Kelly Colgan
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Jest zaangażowana w zapewnienie równości w edukacji, a jej pasją jest zachęcanie i ułatwianie 
rozwoju nauczycieli oraz liderów szkolnych poprzez stosowanie doskonałych praktyk w zakresie 
kapitału ludzkiego. Jestem przekonany, że gdy podejmie się tak ważnej roli świadczenia wsparcia dla 
ponad 800 pracowników Okręgu 62, będzie dla naszego Okręgu wielkim atutem”.

Kelly Colgan uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie historii na Bradley University, posiada również tytuł 
magistra w dziedzinie nauczania i uczenia się na DePaul University oraz tytuł magistra w dziedzinie 
przywództwa edukacyjnego na Northeastern Illinois University. Jest dumna z tego, że jako pierwsza  
w swojej rodzinie ukończyła studia.

Kelly Colgan mieszka w Chicago i wraz z mężem Danem są rodzicami czwórki dzieci: Caroline 
– studentki drugiego roku collage’u, Brendana – ucznia ostatniej klasy liceum, Patricka – ucznia 
pierwszej klasy liceum i Nory – ósmoklasistki. Kelly Colgan rozpocznie pracę 1 lipca.

„Jako nauczycielka i liderka zawsze stawiałam uczniów na pierwszym miejscu”, powiedziała Kelly 
Colgan. „Społeczność Okręgu 62 może być pewna, że dobro uczniów zawsze będzie priorytetem dla 
biura zasobów ludzkich. Jestem wdzięczna za doświadczenie, które zdobyłam w trakcie zdobywania 
wykształcenia oraz w ciągu mojej kariery, ponieważ dzięki temu znalazłam się w niesamowitym 
Okręgu 62, i cieszę się na  czekającą na nas pracę”.

Okręg 62 szuka zastępcy nauczycieli

Czy Ty lub ktoś z Twoich znajomych szuka pracy, która pozwala wpłynąć na życie uczniów? Jeśli tak, 
dołącz do naszego zespołu jako zastępca nauczyciela w Okręgu 62. 

Jeśli znasz kogoś, kto mógłby być wspaniałym uzupełnieniem naszej rodziny w Okręgu 62, daj mu 
znać o tej możliwości. Aby rozpocząć, kliknij tutaj: bit.ly/62Subs

http://bit.ly/62Subs%20
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Rejestracja online jest już otwarta

Rejestracja na rok szkolny 2022–2023 jest już
otwarta dla wszystkich uczniów, w tym nowych  
w okręgu. Rejestracja online rozpocznie się nie 
tylko dla wszystkich nowych uczniów w Okręgu 62, 
ale także dla nowych uczniów w przedszkolach. 
Przed umówieniem się na spotkanie w lokalnej 
szkole rodziny powinny się zarejestrować w portalu 
dla rodziców i dostarczyć niezbędne dokumenty: 
dowód zamieszkania, akt urodzenia i formularze 
zdrowotne. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej okręgu: www.d62.org. 
Dodatkowe informacje o procesie rejestracji online 
w Okręgu 62 znajdują się tutaj.

Lokalna pisarka Fern Schumer 
Chapman odwiedza gimnazjum 
Algonquin 

21 stycznia chicagowska pisarka Fern Schumer 
Chapman spotkała się z uczniami 8. klasy 

gimnazjum Algonquin. 
Schumer Chapman 
opowiedziała  
o historii swojej matki 
Edith Westerfeld  
i jej doświadczeniach 
jako uchodźczyni 
z Holokaustu. 
Rozmawiała  
z uczniami  
o Holokauście i jego 

wpływie na jej rodzinę.

Westerfeld była jednym z zaledwie 1000 dzieci 
uciekających z nazistowskich Niemiec, którym  
w latach 30. Stany Zjednoczone pozwoliły na wjazd 
do kraju.
 
Schumer Chapman pracowała jako reporterka The 
Chicago Tribune i magazynu Forbes. Napisała 
kilka książek poruszających historię jej matki, która 
przeżyła Holokaust. Wydarzenie odbyło się dzięki 
dotacji z Fundacji Edukacyjnej Okręgu 62.

 

 

Notatki Fundacji Edukacyjnej 
Okręgu 62
Szczęśliwego Nowego Roku! Gorączkowe, 
grudniowe dni są już za nami, a wraz z Nowym 
Rokiem nadszedł spokojny styczeń. Nadchodzący 
rok 2022 przynosi nam wszystkim nadzieję na 
odzyskanie równowagi społecznej i rozpoczęcie 
tworzenia nowych, pozytywnych wspomnień. 
Fundacja Okręgu 62 będzie realizować tę wizję 
poprzez serię współprac i wydarzeń angażujących 
społeczność.

Uczniowie Okręgu 62 mają najlepsze dostępne 
doświadczenia akademickie i są otoczeni przez 
oddaną kadrę i personel pomocniczy. Fundacja 
Okręgu 62 również odegrała swoją rolę, wspierając 
wizję edukacyjną nauczycieli Okręgu 62. Środki  
z dotacji fundacji są wykorzystywane do wspierania 
programów takich jak nauka umiejętności życiowych 
dla uczniów specjalnej troski i ich pomocników, 
wizyty pisarzy w szkole oraz wiele klubów 
uczniowskich. Są również wykorzystywane do 
poprawy życia edukacyjnego wielu uczniów  
i tworzenia trwałych wspomnień. Fundacja Okręgu 
62 nie mogłaby tego zrobić bez wyjątkowego 
wsparcia, jakie otrzymujemy od społeczności,  
i za to jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Zapraszamy na trzy nadchodzące wydarzenia: 

• 1 kwietnia: Fundacja będzie gospodarzem 
wieczoru quizów w Frisbie Senior Center w Des 
Plaines.

• 9 kwietnia: Teatr Des Plaines będzie gościć 
zespół Bee Gees Gold Tribute. 40% ceny biletu 
zostanie przekazane bezpośrednio Fundacji. Kliknij 
tutaj, aby kupić bilet, i nie zapomnij użyć kodu 
62foundation. 

• 10 maja: W Izbie Handlowej Des Plaines odbędzie 
się impreza After Hours, której gospodarzami będą 
Fundacja Okręgu 62 i Centrum Historii Des Plaines. 

Aby dowiedzieć się więcej o fundacji, odwiedź 
stronę d62foundation.com

http://www.d62.org
https://sites.google.com/d62.org/onlinereginfo/online-registration
http://www.d62foundation.com
http://www.d62foundation.com
https://www.frisbieseniorcenter.org/
https://desplainestheatre.com/
https://www.etix.com/ticket/v/20795
https://www.desplaineshistory.org/
http://d62foundation.com
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Okręg 62 wyróżnia nowe autorytety

W zeszłym roku Okręg 62 rozpoczął oficjalny program uznaniowy, w którym honoruje się 
pracowników uważanych za autorytety stanowiące przykład dla społeczności uczniów w naszym 
okręgu. Program ten nawiązuje bezpośrednio do Celu 3 (Środowisko pracy) w ramach pięcioletniego 
planu strategicznego okręgu. Osoby uznane za autorytet otrzymają monetę na upamiętnienie tego 
wyróżnienia. Dziękujemy wszystkim autorytetom za ogromny wkład na rzecz innych bez zabiegania 
o nagrody lub wyróżnienia. Dzięki poświęceniu, zaangażowaniu i wsparciu edukacji publicznej czynią 
oni Okręg 62 lepszą społecznością edukacyjną. 

Gratulacje dla naszych zimowych autorytetów w Okręgu 62:

Jennifer Skoog to nauczycielka w Szkole Centralnej, która z całych sił stara się włączyć w edukację 
wszystkich uczniów. Jest wspaniałą koleżanką z zespołu, która chętnie dzieli się czasem, zasobami  
i pomysłami, aby pomóc uczniom mającym trudności w nauce.

Tracy Kellerhals jest asystentką Centrum Medialnego Biblioteki w Szkole Centralnej, dzięki której 
przygotowane są wszystkie nasze materiały audiowizualne na zgromadzenia, spacery charytatywne  
i uroczystości. Tracy niestrudzenie pracuje za kulisami, aby wszystko przebiegało sprawnie.

Sam Shyamani jest jednym z najbardziej cierpliwych członków zespołu technologicznego. 
Zorganizował skanowanie wszystkich urządzeń uczniów  
i pracowników, kiedy wymienialiśmy je na początku tego roku. 
Sam nigdy nie jest zbyt zajęty, aby pomóc za każdym razem, gdy 
pojawia się jakiś problem.  Ludzie często proszą go o pomoc  
z małymi problemami – nawet wtedy, gdy ma do załatwienia 
inne sprawy w budynku. Jest cierpliwy, uprzejmy, a jednocześnie 
stanowczy wobec uczniów, kiedy rozmawia z nimi o właściwej 
obsłudze i dbałości o urządzenia.

Gibbs Cummings jest długoletnim członkiem personelu sprzątającego w Cumberland. Jest bardzo 
pracowity oraz przyjazny i uprzejmy w stosunku do personelu. Bardzo dba o czystość i dezynfekcję 
sal. Za każdym razem, gdy zwracaliśmy się do niego ze specjalną prośbą o usługi porządkowe, 
spełniał ją w sposób terminowy i uprzejmy. Gibbs jest zdecydowanie przykładem dumy Cumberland.

Melissa Matulewicz pracowała niestrudzenie w tym roku, wspierając uczniów, rodziny i personel 
Cumberland w orientowaniu się w zawiłych przepisach związanych z pandemią i rutynie każdego dnia 
w szkole. Jest zawsze pozytywnie nastawiona i pomocna dla każdego, kto jest w potrzebie. Melissa 
zachowuje spokój w każdej sytuacji, jest niesamowicie zorganizowana i bardzo dokładna.

Jennifer Bergstrom pracowała z każdym zespołem w Szkole Centralnej. Jest niezwykle pomysłowa 
i daje nauczycielom możliwość rozszerzenia swoich lekcji oraz dotarcia do wszystkich uczniów. 
Pomagała przy analizie porównawczej, planowaniu jednostek, tworzeniu kącika liczbowego  
i modelowaniu lekcji. Jest niesamowitym nabytkiem kadry Szkoły Centralnej.

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


NewsBits    Zespół Szkół w Okręgu 62   Des Plaines, IL 
3

5

Dziękujemy Ashley Rasmussen (zdjęcie po lewej) śledzącej kontakty. Wspierała 
uczniów, pracowników i rodziny w trudnych czasach. Donna Zenger jest naszą 
dyplomowaną pielęgniarką szkolną, wspierającą szkoły od pierwszego dnia 
pandemii.

Raúl Guerra zastępował wielu nauczycieli w razi ich nagłej nieobecności. 
Codziennie czeka z uczniami na autobus, aż przyjedzie chwilę po dzwonku  
o 15:30. Zawsze jest pozytywnie nastawiony, wspierający i życzliwy.

Kelly Nichele okazuje troskę i współczucie uczniom, którymi się zajmuje. Jest 
rzetelna i zawsze stara się połączyć swoje lekcje mowy z treściami nauczanymi  
w klasie. Kelly jest pozytywnie nastawiona i miła.

FinanceBits

Rada Edukacji przyjęła podatek za rok 2021 w kwocie 83 701 000 USD. Jest to wzrost o 9,99%  
w stosunku do roku poprzedniego i wynika ze wzrostu indeksu cen konsumpcyjnych w 2020 roku, 
indeksu cen dla konsumentów miejskich (CPI-U) o 1,4% oraz na przewidywanym wzroście nowych 
konstrukcji i wygaśnięciu okręgu TIF w granicach Okręgu. Należy zauważyć, że podatnicy istniejących 
nieruchomości w Okręgu doświadczą wzrostu podatku o ok. 1,4%. 13 grudnia 2021 roku, przed 
głosowaniem Rady w sprawie ustalenia podatku, odbyło się publiczne posiedzenie.


