2021
Raport Roczny

Zdjęcie Rady Oświaty (BOE)

Fotografia wykonane w 2021 roku: Od lewej do prawej: Stephanie Duckmann, Dr Kelly Morrissey, Jeanette Weller,
dyrektor Ronald Burton, Tina Garrett, wicedyrektor Beth Morley i Elizabeth Massa.

Fakty o Dystrykcie 62
Klasy

Przedszkole – Klasa 8

Uczniowie

4 263

Uczniowie o niskich dochodach
Uczniowie języka angielskiego
Uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
Nauczyciele

48%
34%

17%

408

Wykształcenie 74%

stopień magistra
lub wyższy

Utrzymanie nauczycieli

2

88%

Dane demograficzne
uczniów 2021

Dystrykt

Stan

Biali

37,7% / 1 606

46,7% / 880 891

Czarnoskórzy

4,2% / 179

16,6% / 312 609

Latynosi

41,6% / 1 773

27% / 510 387

Azjaci

12,7% / 543

5,4% / 102 407

Indianie amerykańscy

0,1% / 6

0,2% / 4 650

Mieszkańcy wysp Pacyfiku

0,1% / 5

0,1% / 1 942

Dwa lub więcej

3,5% / 151

3,9% / 74 430

Droga Społeczności Dystryktu 62,
Witamy w naszym Raporcie Rocznym 2021, który koncentruje się
na pracy, którą wykonaliśmy w roku szkolnym 2020–2021. Jesteśmy
wyjątkowo dumni z tej publikacji, ponieważ podkreśla ona liczne
wsparcie, jakie otrzymaliśmy podczas globalnej pandemii COVID-19.
Nasz okręg szkolny koncentruje się na dostosowaniu naszej pracy do
naszego pięcioletniego planu strategicznego. W tym celu podejmuje
szereg starań — od skupiania się na utrzymywaniu zaangażowania
dzieci w naszej klasie, przez utrzymywanie bezpiecznego środowiska
szkolnego i pracy oraz nawiązywanie kontaktu z naszą społecznością,
aż po zapewnienie, że nasze szkoły mają odpowiednie zasoby. Ten
roczny raport będzie zawierał przegląd wszystkiego, co osiągnęliśmy
w trzecim roku naszego pięcioletniego planu. Mimo że przeszliśmy
przez ekstremalne czasy i nadal musimy się z nimi mierzyć, wyrażam
głęboki podziw dla 830 pracowników, którzy pozostali oddani edukacji
publicznej. To oczywiste, że dzieci i rodziny potrzebują nas teraz
bardziej niż kiedykolwiek. Pozostajemy zaangażowani we wspieranie
wszystkich dzieci.

Wiadomość od
dr. Paula E.
Hertela

Wyzwaniom związanym z pandemią towarzyszyć będzie zmiana
przywództwa w naszym dystrykcie. Po trzech dekadach w edukacji
i czterech na stanowisku Kuratora Oświaty przejdę na emeryturę pod
koniec czerwca 2022 roku. Cieszę się, że dr Michael Amadei obejmie
funkcję Kuratora od lipca 2022 roku. Dr Amadei jest znaną twarzą w
naszym dystrykcie. Piastował kilka stanowisk kierowniczych, w tym
funkcję koordynatora programu nauczania, dyrektora szkoły Iroquois
Community School, a ostatnio był też zastępcą Kuratora ds. zasobów
ludzkich. Dr Amadei bardzo troszczy się o dzieci i społeczność
szkolną. Jestem przekonany, że będzie nadal wspierał misję
i wizję naszego planu strategicznego. To był zaszczyt być Waszym
Kuratorem. Dziękuję Wam, że daliście mi możliwość uczestniczenia
w Waszym życiu.
Dziękuję za poświęcenie czasu na zapoznanie się z naszą
publikacją. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Waszym okręgiem szkolnym
i służymy dzieciom, rodzinom i społeczności 62. dystryktu Community
Consolidated School District.

Z poważaniem,

dr Paul E. Hertel.
Kurator Oświaty
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Szkoły
ALGONQUIN MIDDLE SCHOOL

NORTH ELEMENTARY SCHOOL

CHIPPEWA MIDDLE SCHOOL

ORCHARD PLACE ELEMENTARY SCHOOL

Dyrektor: Donald Jones
Zastępca dyrektora: Patty Tzortzis
767 East Algonquin Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1205

Dyrektor: Juliana Vissering
Zastępca dyrektora: Gary Wheaton
123 North 8th Avenue
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1503

CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
Dyrektor: Erica Cupuro
1526 E. Thacker Street
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1575

CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL
Dyrektor: Colleen White
Zastępca Dyrektora ds. kształcenia specjalnego:
Costantina Mazzone
700 East Golf Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1451

FOREST ELEMENTARY SCHOOL
Dyrektor: Amy Cengel
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1380

IROQUOIS COMMUNITY SCHOOL
Dyrektor: Kelly Krueger
1836 E. Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1308
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Dyrektor: Dr Margo Giannoulis
Zastępca dyrektora: Heather Cassidy
1789 Rand Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-139

Dyrektor: Jennifer Suarez Bautista
2727 Maple Street
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1255

PLAINFIELD ELEMENTARY SCHOOL
Dyrektor: Dr Lisa Carlos
1850 Plainfield Drive
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1301

SOUTH ELEMENTARY SCHOOL
Dyrektor: Kristin Jares
1535 Everett Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1566

TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
Dyrektor: Dr Bradley Stein
735 South Westgate Road
Des Plaines, IL 60016
(847) 824-1501

CENTRUM WCZESNEJ NAUKI EARLY
LEARNING CENTER: PRZEDSZKOLA

JANE L. WESTERHOLD EARLY
LEARNING CENTER

Centrum wczesnej nauki Early Learning Center
Dyrektor: Margarite Beniaris
1375 South 5th Avenue
Des Plaines, IL 60018
(847) 824-1065

Plany działań na rok finansowy 2021
POZIOM 1

Jesienią 2020 r. dystrykt dokonał przeglądu
i udoskonalenia swoich planów działania, aby
lepiej dostosować je do pracy wykonywanej
podczas globalnej pandemii.

PODSTAWA
PROGRAMOWA

POZIOM 2

CEL 1
Zaangażować wszystkich
uczniów w proces nauki
prowadzący do szkolnego
rozwoju, osiągnięć i gotowości
do podjęcia nauki w szkole
średniej i kolegium, a także
do podjęcia kariery i do
dorosłego życia.
WYKONANIE
Zaangażowani liderzy zespołów i dyrektorzy muszą
nauczyć się modelu reakcji na interwencję (RtI)
w miejscu pracy z drzewem rozwiązań

• Odświeżyliśmy nasze rozumienie i wspólne
definicje dla

• Poziomu 1 jako naszego podstawowego
programu

• Poziomu 2 jako naszego programu uzupełniającego
dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowego
wsparcia dla osiągnięcia poziomu klasy

• Poziomu 3 jako intensywnego nauczania dla

uczniów, którzy wymagają pomocy w nauczaniu,
aby dojść do poziomu klasy z poprzednich lat

• Wspieraliśmy zespoły nauczycieli w trwającym

procesie rewitalizacji profesjonalnych społeczności
szkolnych i ich „koncentracji na uczeniu się.”

Wyrównaliśmy praktyki oceniania dla uczniów z całego
okręgu, stosując wspólne podejście polegające na
ocenianiu opartym na standardach.

PROGRAM
UZUPEŁNIAJĄCY

POZIOM 3
INTENSYWNE
WSPARCIE

Zagwarantowaliśmy realny program nauczania dla
wszystkich uczniów 62. Dystryktu poprzez zapewnienie
szkolenia i wsparcia dla spójnego zrozumienia
i wdrożenia zidentyfikowanych podstawowych
standardów K-8 w czytaniu, pisaniu i matematyce.
Proces ten jest aktualnie przeprowadzany
w odniesieniu do nauk społecznych i nauk ścisłych.
Wdrożyliśmy system interwencji w zakresie
czytania na poziomie K-8 ze zobowiązaniem do
zachowania równości dla języka angielskiego
i hiszpańskiego. Jest on opisany w dokumencie „D62
Reading Intervention Non-negotiables, Guidelines
and Program Effectiveness” (System interwencji
w zakresie czytania w 62. Dystrykcie — kwestie
niepodlegające negocjacjom, wytyczne i skuteczność
programu) z dyrektorami, specjalistami od czytania
i interwencjonistami.
Wdrożyliśmy system interwencji w zakresie
matematyki na poziomie K-8 ze zobowiązaniem
do zachowania równości dla języka angielskiego
i hiszpańskiego. Jest on opisany w dokumencie „D62
Math Intervention Non-negotiables, Guidelines
and Program Effectiveness” (System interwencji
w zakresie matematyki w 62. Dystrykcie — kwestie
niepodlegające negocjacjom, wytyczne i skuteczność
programu) z dyrektorami i interwencjonistami
z zakresu matematyki.
Wdrożyliśmy opcje harmonogramu dziennego, aby
zapewnić uczniom, którzy potrzebują intensywnej
interwencji poziomu 3 w czytaniu i matematyce,
możliwość codziennego uczestnictwa w pełnym
zakresie w lekcjach czytania i matematyki na poziomie
1 w ich klasie.
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Uruchomiliśmy zaktualizowany plan i proces
przyspieszenia nauki uczniów dla uczniów, którzy
się kwalifikują, zgodnie z ustawą Illinois Accelerated
Placement Act.
Wdrożyliśmy nowe podejścia i zasoby
w celu zwiększenia skuteczności programów
matematycznych i wynikającej z tego nauki uczniów.
Wspieraliśmy uczenie się liderów nauczycieli,
którzy staną się naszymi „przyszłymi trenerami
kaganowskimi”, aby uczyć się opartych na badaniach
skutecznych struktur wspólnego uczenia się w celu
zwiększenia zaangażowania uczniów w środowisko
szkolne i dobrostanu społeczno-emocjonalnego
jako praktyki pedagogicznej poziomu 1 wspierającej
własność uczniów i ich głos w nauce.

ROZWÓJ
Zaprojektowaliśmy proces analizy danych z oceny
w celu wsparcia rozmów zespołu nauczycielskiego
związanych z opanowaniem przez uczniów
podstawowych standardów. Proces ten skutkuje
terminowym i opartym na badaniach, dodatkowym
wsparciem poziomu 2, aby uczniowie mogli opanować
standardy dla danego poziomu.
Planowanie pogłębienia akceleracji i wzbogacania
praktyk nauczania i uczenia się dla uczniów, którzy
osiągają wyniki powyżej poziomu klasowego.

BADANIE
Sprawdzanie i kontynuowanie badania wysokiej jakości
wskaźników gotowości do nauki w przedszkolu, szkole
middle school oraz szkole high school.
Dalsze projektowanie znaczących doświadczeń
przejściowych dla uczniów, gdy przechodzą
z oddziałów dla maluchów do oddziałów
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przedszkolnych, a także z piątej do szóstej klasy
i z ósmej do dziewiątej klasy.

CEL 2
Zapewnienie każdemu
uczniowi osobistego wsparcia
w rozwijaniu umiejętności
i pewności siebie, aby mógł
być samowystarczalny.
WYKONANIE
Zapewnienie szkolenia i wsparcia dla całego
personelu w zakresie Społeczno-emocjonalnego
uczenia się i Praktyk reakcji na traumę w środowisku
zdalnego nauczania oraz w zakresie CHAMPS.
Praktyki w środowisku zdalnego nauczania oraz
w CHAMPS. CHAMPS jest opartym na dowodach
podejściem do zarządzania zachowaniem, które
prowadzi personel do podejmowania decyzji
dotyczących zarządzania klasą w oparciu o dane.
Personel otrzymuje co miesiąc wiadomość e-mail
z refleksyjnymi technikami praktyk zawodowych,
po których następuje opcjonalne wsparcie i audyty
coachingowe w klasie.

• Przegląd SEL w 62. Dystrykcie
• Oczekiwania i wsparcie związane z Praktykami
reakcji na traumę przedstawione podczas
zdalnego nauczania

• Przewodnik Powrót do podstaw wspierający
SEL w roku szkolnym 2021-22
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• Wideo Powrót do podstaw SEL
• Oczekiwania i wsparcie związane z CHAMPS
przedstawione podczas zdalnego nauczania.

• Moduły CHAMPS: Wdrożenie nowych nauczycieli
Zapewnienie wsparcia rodzinom i uczniom poprzez
dystrybucję posiłków i wizyty domowe w celu
wyeliminowania barier utrudniających uczniom dostęp
do edukacji

• D62 Community Food Drive: 26 kwietnia 2020 r.
• D62 Community Food Drive: 29 września 2020 r.
• Przeprowadzono ponad 150 wizyt domowych
w celu wsparcia rodzin

• Ankieta wysłana do rodzin
Zapewnienie szkolenia i wsparcia dla nauczycieli
oraz pracowników socjalnych w zakresie programu
nauczania społeczno-emocjonalnego „Drugi krok”,
aby pomóc uczniom w nauce kluczowych umiejętności
społecznych.

• Szkolenie Drugi krok i Znęcanie się dla nowych
nauczycieli, jesień 2021 r.

•

Szkolenie Drugi krok i Znęcanie się dla nowych
nauczycieli, jesień 2020 r.

Zapewnienie szkolenia i wsparcia dyrektorom szkół,
specjalistom ds. zachowania, specjalistom ds. interwencji
i pracownikom socjalnym w zakresie szkolenia Efekt
domina, nowej interwencji na poziomie 3.

• Daty szkoleń Efekt domina i Budowanie komunikacji.

Efekt domina to sprawiedliwy, społecznoemocjonalny program nauczania, wykorzystywany
jako praktyka naprawcza w celu uzupełnienia braków
w umiejętnościach uczniów zidentyfikowanych
przez zespoły MTSS 62. Dystryktu.

Określony personel z każdego budynku, który
jest corocznie szkolony w celu stworzenia zespołu
reagowania kryzysowego wykorzystującego strategie
interwencji kryzysowej bez użycia przemocy
i deeskalacji.
Ukeru: Wolne od przemocy, oparte na traumie techniki
zapobiegania kryzysowi i reagowania na niego.
Identyfikacja naruszenia technologii przez uczniów
i reagowanie na nie

Partnerstwa społeczności

• Kenneth Young Center: wspieranie uczniów i rodzin
mających trudności w znalezieniu intensywnego
wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego lub
finansów bądź uczestniczeniu w nim

• Erika’s Lighthouse: Wsparcie zdrowia psychicznego
na poziomie 1 dla uczniów klas 4-8 w zakresie
depresji i zapobiegania samobójstwom

• Programy edukacyjne w klasie Erika’s Lighthouse

są oparte na umiejętnościach i spełniają Krajowe
Standardy Edukacji Zdrowotnej. Program
nauczania został napisany przez wiodących
ekspertów w dziedzinie umiejętności, aby
zapewnić, że programy mogą sprostać potrzebom
klas w całym kraju.

• Wszyscy psychologowie szkolni i pracownicy

socjalni Dystryktu 62 wzięli udział w szkoleniu
dla trenerów na temat zdrowia psychicznego
i edukacji o depresji.

• Basket Brigade: Pracownicy socjalni kierują rodziny

w potrzebie do otrzymania pełnowartościowych
posiłków na Święto Dziękczynienia dostarczanych
do ich domów przez wolontariuszy ze społeczności.

• Program bonów na obuwie Kiwanis Club of Des
Plaines:

• Każdego roku Kiwanis Club of Des Plaines

zapewnia naszemu okręgowi szkolnemu bony
na obuwie.

• Potrzebujące rodziny są identyfikowane przez
szkolnych pracowników socjalnych.

• Organizowane jest wydarzenie społeczne,

podczas którego rodziny mogą wybrać buty dla
swoich dzieci w sklepie Target w Rosemont.
• W ubiegłym roku szkolnym 2020-21 102

pary butów zostały dostarczone do rodzin
w potrzebie w 62. Dystrykcie.

• W poprzednim roku szkolnym 2019-20 210 par

butów zostało dostarczonych do naszych rodzin
w potrzebie w 62. Dystrykcie.
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• Program Angel Toy we współpracy z dr Karen
Buchanan i Kościołem Unity Northwest

• Zabawki dostarczone potrzebującym dzieciom

w okresie świątecznym

• Program Plecaków Społecznościowych:
• Partnerstwo z 11 agencjami społecznymi
i kościołami

• Zidentyfikowane rodziny w potrzebie otrzymują

co tydzień plecaki wypełnione niepsującymi się
artykułami spożywczymi.

• Wolontariusze przynoszą plecaki do każdej

szkoły, aby uczniowie mogli je zabrać do domu
na cały tydzień

• Dodatkowe plecaki są dostarczane na dłuższe
przerwy świąteczne

Terapie i usługi konsultacyjne

• Zapewnienie terapii dla specjalnych programów
edukacyjnych

• Terapia muzyką
• Terapia sztuką
• Terapia rekreacyjna
• Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) nadal

jest podstawą dla naszych uczniów/programów
z poziomu 3 w Okręgu wykazujących potrzebę
budowania umiejętności, szczególnie w odniesieniu
do umiejętności życiowych (tj. regulacji emocji
i tolerancji na stres): Zespoły poziomu 3

• Szkolenie dla Zespołów Zdrowia Psychicznego
poziomu 3

• Bezpośrednie konsultacje prowadzone co miesiąc
• Szkolenie z Interwencji kryzysowej w przestrzeni

życiowej (LSCI) dla wszystkich zespołów Zdrowia
Psychicznego. LSCI jest opartą na traumie,
werbalną strategią deeskalacji wykorzystywaną
przez okręgowych specjalistów zdrowia
psychicznego, która zmienia sytuacje kryzysowe
w okazję do nauki.

• Umowa: Nakreślenie struktury szkolenia
• Konsultacje prowadzone poza szkoleniem
ROZWÓJ
Dalsze badanie i rozwój zasobów, narzędzi i strategii,
aby pomóc wspierać uczniów i rodziny podczas
światowej pandemii.
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• Przewodnik po zasobach dotyczący COVID dla
uczniów i rodzin Wydziału Usług Uczniowskich.

• W związku ze śledzeniem kontaktu uczniów

prowadzonym przez Departament Usług Uczniowskich
opracowaliśmy Przewodnik dotyczący śledzenia
kontaktu, ponieważ cała ta koncepcja była nowa.

Rozwinięcie narzędzi i strategii, aby dyrektorzy
i personel byli odpowiedzialni za zapewnienie
wdrażania wsparcia na poziomie 1. Powinno to być
obserwowane, monitorowane i mierzone poprzez
proces oceny.

• Opracowano cel SMART, aby zapewnić, że wsparcie na

poziomie 1 jest obserwowane, monitorowane i mierzone
poprzez proces oceny w roku szkolnym 21-22.

• Dane zostały zebrane za pomocą dwuminutowej

ankiety przeprowadzonej na początku listopada
2021 roku wśród dyrektorów, dotyczącej sposobu
realizacji tego celu SMART.

BADANIE
Zbadanie jakie wsparcie i interwencje mogą być
zapewnione uczniom i ich rodzinom w warunkach
zdalnego nauczania.

• Przewodnik ponownego otwarcia szkół w 62.
Dystrykcie na lata 2020-2021

• Przewodnik zdalnego nauczania: Uczniowie
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• Grupa zadaniowa ds. powrotu do szkoły: Role
i obowiązki służb uczniowskich

Zbadanie sposobów wspierania zdrowia personelu,
szczególnie podczas pandemii.

• Sesje rozwoju zawodowego Kenneth Young
Zbadanie sposobów na lepszą ocenę czy i jak
zaspokajane są potrzeby społeczno-emocjonalne uczniów.

• Kontynuacja opracowywania ankiet w celu oceny

potrzeb SEL podczas wspierania uczniów, personelu
i rodzin w czasie tej pandemii.

Zbadanie percepcji uczniów i nauczycieli poprzez
ankietę i inne dane z obserwacji dotyczące możliwości
zaangażowania uczniów podczas nauki osobistej
i zdalnej.

• Kontynuacja opracowywania ankiet w celu oceny

potrzeb SEL podczas wspierania uczniów, personelu
i rodzin w czasie tej pandemii.
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CEL 3
Zapewnienie osobistego
wsparcia wszystkim członkom
personelu, aby mogli rozwinąć
umiejętności i pewność
siebie, które pozwolą im być
innowacyjnymi, przykładnymi
i wizjonerskimi liderami
dystryktu i swojego zawodu.
WYKONANIE
Wdrożenie strategii i narzędzi w celu zwiększenia
możliwości otwartej dwustronnej komunikacji i wkładu
zespołu w decyzje mające wpływ na nauczanie
i uczenie się.

• Sesje matematyczne na platformie Zoom
• Informacja zwrotna co do tematyki w ramach
wydarzeń PLC Monday i Institute Day

• Zespołowi wysłano szereg możliwości/ocen
zaangażowania publicznego

• 13 wymian myśli między marcem 2020 r.
a kwietniem 2021 r.

Stosowanie strategii i narzędzi, aby zrównoważyć
kwestie związane z bezpieczeństwem i zdrowiem
personelu a potrzebą powrotu uczniów do szkoły.

• Dzięki partnerstwu z Frisbie Senior Center, 62.

Dystrykt ma dwie kliniki szczepień, w których
zaszczepiono prawie 97% zespołu, strażników
i pracowników żywności Arbor.

• Dalsze poszukiwanie możliwości wspierania
dobrego samopoczucia u personelu.

ROZWÓJ
Opracowanie możliwości znalezienia dodatkowego
czasu dla zespołu na planowanie, ocenianie,
udzielanie odpowiedzi rodzinom i uczniom.
Jasne określenie oczekiwań zespołu w zakresie
komunikowania się i współpracy z rodzinami.

BADANIE
Badanie, w jaki sposób inne dystrykty wspierają
zdrowie i dobre samopoczucie zespołu.
Badanie, w jaki sposób inne dystrykty ustalają
oczekiwania zespołu dotyczące komunikacji
i współpracy z rodzinami, zwłaszcza podczas
pandemii.

CEL 4
Angażowanie rodzin
i społeczności jako partnerów,
aby wspierać sukces uczniów.
WYKONANIE
Utworzenie panelu D62 COVID-19, aby rodziny
i społeczność były dobrze poinformowane
o najważniejszych informacjach, które ułatwiają
podejmowanie decyzji.

• Panel COVID-19 był najczęściej odwiedzaną

stroną w witrynie internetowej dystryktu w roku
szkolnym 2020–21.

• Omni Labs i 62. Dystrykt nawiązały współpracę,

Współpraca z innymi agencjami społecznymi,
aby zapewnić zbiórki i dystrybucję żywności dla
potrzebujących rodzin.

Zapewnienie spersonalizowanych terminów wyboru
rozwoju zawodowego.

• W okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r.

aby zapewnić cotygodniowe badania COVID
wszystkim członkom personelu tego dystryktu.

• Wprowadzenie stosowania profesjonalnych tablic

wyboru nauki w przypadku większości dni nauki
zawodowej oferowanych przez dystrykt, np. Institute
Days, PLC Mondays i Professional Learning Days.

rodzinom wydano łącznie 254 617 posiłków.

• 127 901 śniadań
• 126 716 obiadów
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• Zorganizowano dwie społeczne zbiórki żywności,
by wesprzeć rodziny w potrzebie.

• Biblioteka Publiczna Des Plaines była obecna na

miejscu podczas dystrybucji posiłków, by zapewnić
rodzinom zasoby.

szereg możliwości/ocen zaangażowania
publicznego

• 1 ankieta dotycząca nauki zdalnej
• 1 ankieta dotycząca nabywania umiejętności
społeczno-emocjonalnych

Zidentyfikowanie mocnych stron i możliwości
zwiększenia zadowolenia rodziny i społeczności
na przykład za pośrednictwem rady Parent
Communication Council i zewnętrznej grupy
zadaniowej Back IN School.

Informowanie rodzin i społeczności o postępach
w realizacji celów planu strategicznego.

• 62. Dystrykt spotykał się co miesiąc

• Aktualizacje dotyczące planu strategicznego zostały

z przedstawicielami rodziców w roku szkolnym
2020–2021.

• Zewnętrzna grupa zadaniowa Back IN School

składała się z rodziców i liderów społeczności,
którzy spotykali się, aby omówić protokoły
bezpieczeństwa i strategie łagodzące obowiązujące
w dystrykcie, mające na celu wspieranie nauki
wśród uczniów. Grupa zadaniowa spotykała się
co kwartał.

• 62. Dystrykt utrzymywał bliskie kontakty ze swoimi
partnerami społecznymi w ramach komitetu
Intergovernmental Committee, spotykając się co
kwartał w celu dostarczania aktualnych informacji
i współpracy z agencjami społecznościowymi.

• Łącznie w dystrykcie odbyło się ponad 25 spotkań

rady Parent Communication Council, spotkań
komitetu Intergovernmental Committee oraz spotkań
grupy zadaniowej Back IN School.
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• Do personelu, rodziców i społeczności wysłano

• 13 wymian myśli między marcem 2020 r.
a kwietniem 2021 r.

udostępnione społeczności w ramach Spring 2021
NewsBits i opublikowane w witrynie internetowej
dystryktu.

ROZWÓJ
Promowanie lepszego wykorzystania strony
internetowej dystryktu, by zwiększyć komunikację
i kontakty z rodziną.

• Dystrykt 62 opracował stronę zasobów na stronie
głównej witryny internetowej, która zawiera
informacje na temat COVID-19, w tym wytyczne
Departamentu Zdrowia Publicznego i Centrów
Kontroli Chorób stanu Illinois, okręgowy plan
nauczania i uczenia się dla uczniów poddanych
kwarantannie oraz zasoby dla rodzin.

Plany działań na rok finansowy 2021

• W oczekiwaniu na powrót naszych uczniów

jesienią 2020 r. opracowano 12 materiałów wideo
przedstawiających protokoły bezpieczeństwa
i zdrowia dla każdej szkoły. Każdy materiał wideo
został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

• Algonquin Middle School
• Chippewa Middle School
• Iroquois Community School
• Jane L. Westerhold Early Learning Center
• Central Elementary School
• Cumberland Elementary School
• Forest Elementary School
• North Elementary School
• Orchard Place Elementary School
• Plainfield Elementary School
• South Elementary School
• Terrace Elementary School
Opracowanie strategii dotyczącej jak najlepszego
łączenia się z członkami społeczności, w których
uczniowie nie uczęszczają do szkoły w 62. Dystrykcie.

• 62. Dystrykt stworzył trzyczęściową serię wideo,
ukazującą podróż dystryktu przez pandemię.

• Wideo 1: wydane w marcu 2021 r. (765
wyświetleń)

• Wideo 2: wydane w kwietniu 2021 r. (529
wyświetleń)

• Wideo 3: wydane w maju 2021 r. (602
wyświetlenia)

BADANIE
Zbadanie, jak inne dystrykty korzystają z wewnętrznego
i ogólnospołecznego wykazu zasobów, do
zmobilizowania wszystkich dostępnych zasobów
w szerszej społeczności.
Poznanie najlepszych praktyk i dowiedzenie się, jak
inne dystrykty skutecznie zwiększają zaangażowanie
społeczności i rodziny.
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GOAL 5
Efektywne, wydajne
i sprawiedliwe zarządzanie
obiektami i zasobami
finansowymi dystryktu.

Przyspieszenie harmonogramu ulepszania mebli
w placówkach w dystrykcie w celu zastąpienia stołów
nowoczesnymi biurkami, by umożliwić lepszy dystans
społeczny.
Zarządzanie opóźnieniami w łańcuchu dostaw
w przypadku zamówień materiałów i sprzętut

WYKONANIE

ROZWÓJ

Zakup i dystrybucja materiałów i sprzętu BHP
dla uczniów i personelu.

Opracowanie harmonogramu i procesu dostarczania
aktualnych informacji o naszych postępach.

Zakup i dystrybucja narzędzi oraz sprzętu
technologicznego dla studentów i personelu w celu
usprawnienia nauczania oraz uczenia się zarówno
na odległość, jak i w trybie mieszanym.

BADANIE

• Niemal wszyscy uczniowie w 62. Dystrykcie

otrzymali urządzenie wspierające naukę
na odległość. Była to koncepcja, na której
przygotowanie mieliśmy bardzo mało czasu.

Zatrudnienie dodatkowego personelu, aby zaspokoić
potrzeby uczniów i personelu podczas pandemii.
Wdrażanie planów obiektów, aby zaspokoić potrzeby
związane z dystansem społecznym i potrzebami
przestrzeni podczas pandemii.
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Rozdawanie posiłków rodzinom podczas nauki
zdalnej.

Nawiązanie współpracy z innymi dystryktami, by lepiej
zaspokajać potrzeby personelu, uczniów i rodzin
podczas pandemii.
Badanie i uzyskiwanie aktualnych informacji
o mandatach i wymaganiach, aby lepiej zaspokajać
potrzeby personelu, uczniów i rodzin podczas
pandemii.
Sprawdzanie, jak sprostać wymaganiom
i potrzebom wynikającym z pandemii i być
skutecznym i efektywnym pod względem fiskalnym.

Osiągnięcie uczniowskie
Naszym obowiązkiem
i przywilejem jest pozostawanie
zaangażowanym we wspieranie
wszystkich dzieci w 62.
Dystrykcie. Skoncentrujemy
się na przyszłości i pracy, która
jest przed nami, wspierając
studentów i ich podróż tutaj
z nami.

Zapewnienie naszym uczniom spójnej platformy
edukacyjnej pozostanie priorytetem. Pandemia
dotknęła nas wszystkich, zwłaszcza dzieci.
W listopadzie 2021 r. Rada Edukacji otrzymała
szczegółową prezentację dotyczącą wyników testów
uczniów z wiosny 2021 r., która zawierała przegląd
wsparcia, jakie mamy dla dzieci w czasie pandemii.
Dane z Illinois Assessment of Readiness (IAR) są
bardzo wyraźnym wskaźnikiem tego, jak pandemia
wpłynęła na dzieci w ciągu ostatnich 20 miesięcy.
Bylibyśmy nieprofesjonalni, gdybyśmy nie uznali, że
COVID-19 ma znaczący wpływ na naukę szkolną
naszych uczniów i społeczno-emocjonalny dobrostan.
Zaobserwowaliśmy spadek wyników naszych uczniów
w całym dystrykcie, jeśli chodzi o matematykę
i czytanie. Należy jednak również zauważyć, że
z powodu pandemii w testach wzięło udział mniej niż
60% uczniów z 62. Dystryktu, ponieważ testowano
tylko tych uczniów, którzy pojawili się w szkole
osobiście.

Każdy z pięciu celów naszego planu strategicznego
jest dostosowany do tej pracy i cieszymy się
z nadchodzących możliwości.

To wyzwanie nie dotyczy tylko Dystryktu 62.
Zaobserwowaliśmy spadek wyników zarówno na
poziomie stanowym, jak i krajowym. Jednak nasze
wewnętrzne oceny, które obejmują FastBridge
i Measures of Academic Progress, wykazały oznaki
obiecującego wzrostu.

OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W STANIE ILLINOIS NA ROK 2021
62. DYSTRICT - JĘZYK ANGIELSKI I MATEMATYKA
Znajomość języka
angielskiego

16
18

Matematyka
100%

80%

Nie spełnia

18
28

60%

40%

Częściowo
spełnia

25

34

26

25 4

20%

0

Zbliża się

7

20%
Spełnia

40%

60%

80%

100%

Przewyższa wymagania

GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI NA KOLEJNYM POZIOMIE
Źródło: Sprawozdanie z wyników szkolnych w stanie Illinois za 2021 r.
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Dystrykt 62 − Zakres finansowy
Rada Edukacji 62. Dystryktu zatwierdza budżet
każdej jesieni w celu pokierowania personelem
w zakresie tego, w jaki sposób wydaje się pieniądze
na wspieranie programów instruktażowych dla
uczniów. Proces tworzenia budżetu na nadchodzący
rok szkolny rozpoczyna się w styczniu. Dzięki
rutynowemu zarządzaniu zasobami dystryktu
utrzymuje on silną równowagę funduszy.

WYBRANE DANE FINANSOWE
Dystrykt 62 utrzymywał status „uznania finansowego”
przez Radę Edukacji stanu Illinois przez ostatnie 16
lat. Uznanie finansowe jest najwyższym wyróżnieniem,
jakie może otrzymać dystrykt szkolny.
Od 2009 r. dystrykt utrzymuje ocenę AA+ według
Standard & Poor’s, co jest drugą najwyższą oceną,
jaką można osiągnąć w szkołach podstawowych
dystryktu.
Fundusze uzupełniające mają postać federalnych
dotacji, które są wykorzystywane do wspierania
naszych uczniów w potrzebie finansowej, a także
naszych uczniów języka angielskiego i uczniów szkół
specjalnych.
Board of Education zmniejsza rocznie 8,1 miliona
dolarów opłaty za obsługę zadłużenia, płacąc za
obligacje z 2019 r. za pośrednictwem funduszy
operacyjnych.
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NIEZBADANE SĄ DANE FAKTYCZNE ZA ROK ROZLICZENIOWY 2021
ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2021 R.
FUNDUSZ

PRZYCHODY

WYDATKI

Edukacyjne (10)

72 287 844,42 USD

71 607 251,59 USD

Obsługa i konserwacja (20)

13 867 530,22 USD

10 527 833,59 USD

Obsługa zadłużenia (30)

23 912,30 USD

8 178 875,00 USD

Transport (40)

4 554 567,70 USD

2 192 023,27 USD

IMRF (50)

1 182 387,33 USD

1 419 805,10 USD

Ubezpieczenie społeczne (51)

1 829 785,16 USD

1 455 924,91 USD

Projekty kapitałowe (60)

8346,19 USD

1 370 917,32 USD

Gotówka robocza (70)

862 340,54 USD

0,00 USD

Delikt (80)

11 777,48 USD

419 877,00 USD

Ubezpieczenie na życie (90)

1024,92 USD

0,00 USD

OGÓŁEM

94 629 516,26 USD

97 172 507,78 USD
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Dane kontaktowe

BIURO KURATORA
OŚWIATY

DZIAŁ DS. NAUCZANIA

Dr. Paul E. Hertel
Kurator oświaty
(847) 824-1170

Dr. Laura Sangroula
Zastępca kierownika
ds. nauczania
(847) 824-1169

DZIAŁ PERSONALNY

DZIAŁ DS. UCZNIÓW

Dr. Michael Amadei
Zastępca kierownika
działu personalnego
(847) 824-1061

Dr. Ellen Swanson
Zastępca kierownika
działu ds. uczniów
(847) 824-1159

BIURO OBSŁUGI

DZIAŁ DS. TECHNOLOGII

Mark Bertolozzi
Zastępca kierownika
biura obsługi
(847) 824-1144

Adam Denenberg
Dyrektor działu ds. technologii
(847) 824-1168

d62.org strategic plan

DZIAŁ DS. OBSŁUGI
TECHNICZNEJ,
KONSERWACJI
I TRANSPORTU
Michael Vilendrer
Dyrektor działu ds. obsługi
technicznej,
konserwacji i transportu
(847) 824-1606

DZIAŁ DS. RELACJI ZE
SPOŁECZNOŚCIĄ
Jennifer Tempest Bova
Dyrektor działu ds. relacji ze
społecznością
(847) 789-5102

