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Spojrzenie na naszą drogę przez pandemię COVID-19
Trudno sobie wyobrazić, że ta pandemia rozpoczęła
się 14 miesięcy temu. Chociaż był to dla nas
wszystkich trudny czas, jestem bardzo dumny z tego,
jak nasza społeczność edukacyjna zjednoczyła się
i dalej się jednoczy, aby wspierać dzieci i rodziny.
Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy pierwszy film
z trzyczęściowej serii, która przedstawia naszą drogę
przez ostatni rok. Pierwsza część tej serii
przedstawia nasze wysiłki z marca, kwietnia i maja,
kiedy to zamknięto granice naszego stanu, szkoły
zaczęły działać w trybie zdalnym, a my pracowaliśmy,
aby zapewnić naszym rodzinom potrzebne im środki i
zasoby. Nasz drugi film jest kontynuacją tej drogi,
przedstawiamy w nim czas od czerwca do listopada
2020 roku. Wiele wydarzyło się w ciągu tych pięciu
miesięcy. Przez lato przygotowywaliśmy się do
rozpoczęcia bardzo wyjątkowego roku szkolnego
i upewnialiśmy się, że jesteśmy przygotowani do
wspierania wszystkich naszych uczniów
i odpowiadania na ich potrzeby.
Dziękujemy wszystkim rodzicom i społeczności za wsparcie oraz za zaufanie, którym nas
obdarzyliście w stosunku do Waszych dzieci. Dziękujemy naszym pracownikom za ich poświęcenie
i wytrwałość w pracy, nawet w chwilach dużej niepewności dotyczącej tego, co przyniesie przyszłość.
Te filmy stanowią upamiętnienie tego, jak całe nasze życie zmieniło się zeszłej wiosny. Jestem
przekonany, że dzięki temu doświadczeniu staniemy się silniejsi, mądrzejsi i nie przestaniemy się
rozwijać. Z niecierpliwością czekam na nadchodzący rok szkolny. Wiem, że tutaj, w Okręgu 62,
nadal trzymamy się razem i nie przestaniemy się nawzajem wspierać.
Z poważaniem

dr Paul E. Hertel.
Kierownik szkół
#62workingtogether
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Rada Oświatowa Okręgu 62 wybiera członków na roczną kadencję
Na posiedzeniu w dniu 3 maja Rada Oświatowa
Okręgu 62 wybrała członków na roczną kadencję:
Przewodniczący: Ronald Burton
Wiceprzewodnicząca: Beth Morley
Rada zwołuje posiedzenia w trzeci poniedziałek
miesiąca, z wyjątkiem stycznia
i lutego, kiedy posiedzenia zostaną przeniesione
na trzeci wtorek oraz na 13 grudnia 2021 r. ze
względu na pokrywanie się terminów z feriami
zimowymi, oraz na 14 marca 2022 r. ze względu
na pokrywanie się z feriami wiosennymi.
Okręg 62 przekazuje swoje szczere wyrazy uznania odchodzącym członkom, Brianowi Inzerello
i Jamesowi Poskozimowi, za ich wieloletnią służbę w Radzie Oświatowej.
Następne zaplanowane posiedzenie Rady odbędzie się w poniedziałek 17 maja 2021 r. o godzinie 19:00.
Pełną listę posiedzeń Rady można znaleźć tutaj.
Rada Oświatowa Okręgu 62 przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska w Radzie
na dwuletnią kadencję. Wybrani członkowie złożą przysięgę na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Jeanette Weller zasiadła w Radzie Oświatowej
Zawód: Nauczycielka matematyki w szkole średniej w Bensenville School w Okręgu 2.
Co zmotywowało Panią do kandydowania do Rady Oświatowej
Okręgu 62?
Do ubiegania się o to stanowisko zmotywowała mnie możliwość
poznania wewnętrznego funkcjonowania naszego okręgu szkolnego
przez pryzmat członka rady. Do Rady wnoszę trzy główne punkty
widzenia: rodzica, członka społeczności i nauczyciela. Chcę mieć
pewność, że wszystkie dzieci w Okręgu 62 mają wspaniałe
doświadczenia edukacyjne.
Informacje osobiste: Jeanette i jej mąż Zachary mają dwoje dzieci,
Bena i Hannah, oraz psa, Sadie.
Ulubiony cytat: „Błędy są dowodem tego, że podejmujesz próby. Nigdy
się nie poddawaj”.
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Okręg 62 weryfikuje plany działania

Notatki Fundacji Edukacyjnej
Okręgu 62

Przez cały rok szkolny okręg koncentrował się na
swoim planie strategicznym, nawet podczas
zmagań związanych z pandemią COVID-19.
Niedawno plany działania zostały skorygowane,
aby dostosować je do naszych pięciu celów
i odzwierciedlić pracę wykonywaną podczas tego
wyjątkowego roku szkolnego. Ponadto strona
internetowa planu strategicznego została
zmieniona w celu uwzględnienia naszej nowej
karty wyników, która została stworzona we
współpracy z Envisio.

Fundacja Okręgu 62 z entuzjazmem pracuje nad
planami na nadchodzący rok szkolny 2021/2022.
Chociaż może on nadal wyglądać nieco inaczej
niż w poprzednich latach, mamy nadzieję
w znaczący sposób wspierać społeczność
Okręgu 62.
Zaczynamy planować wydarzenia, które będą
angażować społeczność, a także pragniemy
dalej wspierać pracowników i uczniów Okręgu
62. Chcemy tworzyć wydarzenia, które łączą
uczniów ze wszystkich szkół, w nadziei na
wzmocnienie ich świadomości i dumy
z przynależności do naszej społeczności.

Zmienione plany działania
Cel 1
Cel 2

Spróbujemy również wdrożyć nasz program
grantów dla nauczycieli dyplomowanych
w Okręgu 62. Ponieważ nadal obowiązują
ograniczenia związane z pandemią COVID-19,
mamy nadzieję, że jesienią będziemy mogli
zaoferować nauczycielom program stypendialny.

Cel 3
Cel 4
Cel 5

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 jest zgodny bezpośrednio
z Celem 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 wiosennych autorytetów
w Okręgu 62:
Dennis Polonsky zawsze dokłada wszelkich starań,
aby zaspokoić potrzeby wszystkich wokół.
Nieustannie myśli o innych. Podczas swojej krótkiej
pracy w szkole Cumberland nawiązał wiele

Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości.
pozytywnych relacji, zwłaszcza z uczniami programu
BEST. Podczas przerwy adaptacyjnej Dennis
codziennie przebywał w Cumberland z uśmiechem na
twarzy, gotowy do pracy. Sprawił, że szkoła
Cumberland stała się lepszym miejscem.
Od marca 2020 roku Jeremy Bohne niestrudzenie
pracuje nad utrzymaniem szkoły Cumberland
w czystości oraz nad zapewnieniem w niej
bezpieczeństwa dla uczniów i innych pracowników.
Jest ważną częścią społeczności. Jeremy przeniósł
góry mebli z sal lekcyjnych do tymczasowych
magazynów. Niestrudzenie pracował z resztą
personelu, aby zapewnić bezpieczeństwo
i gotowość pomieszczeń przed powrotem
uczniów do szkoły, i nadal zapewnia
wsparcie przez cały dzień. Bez względu
na to, o co się go prosi, Jeremy
zachowuje pozytywne nastawienie
i zawsze jest chętny do pomocy innym.
Bardzo cenimy jego pracę!
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Nauczycielka w North School, Kathie Clifford
odegrała kluczową rolę w promowaniu pozytywnej
kultury szkolnej i atmosfery wśród pracowników. Robi
dla swoich uczniów wszystko, co w jej mocy,
nieustannie komunikuje się i buduje relacje z ich
rodzicami. Interesuje się sprawami swoich uczniów,
a po godzinach jest dostępna na platformie Zoom,
aby porozmawiać z rodzicami i uczniami. Kathie
zapoczątkowała także „słoneczny”
motyw przewodni dla pracowników
w styczniu, aby rozjaśnić każdy
dzień wesołą muzyką i słoneczną
atmosferą w szkole.

aby upewnić się, że North jest przyjazną, bezpieczną
i wspaniałą szkołą.
Gloria Dotson dołożyła w tym roku wszelkich starań,
aby wdrożyć zajęcia interwencyjne dla dzieci
dwujęzycznych na poziomie 3 w Orchard Place.
To niesamowite, kiedy uczniowie przychodzą na
zajęcia uśmiechnięci i radośni, gotowi do nauki.
Lisa Raczkowski została doceniona
przez liderów zespołu za całokształt
pracy w szkole Terrace. Pomaga
pracownikom w kwestiach
technicznych, niestrudzenie pracuje
z uczniami. Lisa stara się, aby praca
wszystkich innych osób była o wiele
łatwiejsza.

Saul Argudo z North School jest
niesamowitym woźnym, co pokazał
zwłaszcza na początku pandemii COVID-19!
Codziennie współpracuje z innymi pracownikami, aby
zapewnić bezpieczeństwo sal lekcyjnych i czystość
Cathy Hennelly wykonywała wiele
w szkole. Saul pracował przy wszystkich szybko
obowiązków, takich jak praca jako
następujących zmianach, od wydawania śniadań po
sekretarka medyczna, układanie
modyfikacje sal lekcyjnych. Zawsze chętnie pomaga
harmonogramów, pomoc
naszym pracownikom i uczniom, aby utrzymać szkołę
w sekretariacie, pomoc przy odbiorze
w czystości i przygotować uczniom przestrzeń do
nauki!
paczek z zaopatrzeniem czy przy wiosennych
zdjęciach. Cathy dała z siebie wszystko podczas
Donna Hennessey jest oddaną i troskliwą
ostatnich kilku miesięcy w Plainfield.
nauczycielką zastępczą! Do szkoły North przychodzi
zawsze w najsłodszych swetrach – wszyscy
Rada Oświatowa została uznana za autorytet
uwielbiamy je oglądać. Zawsze chętnie zgłasza się
Okręgu 62 za nieustające wsparcie i oddanie
na zastępstwo, nawet podczas śnieżycy! Donna jest
okręgowi w tych bezprecedensowych czasach.
uprzejma, troskliwa i zawsze uśmiechnięta w
Dziękujemy przewodniczącemu Ronaldowi
stosunku do naszych uczniów!
Burtonowi, wiceprzewodniczącej Beth Morley,
Stephanie Duckmann, Tinie Garrett,
odchodzącemu członkom Brianowi Inzerello,
Carrie Sargent odegrała kluczową rolę w kierowaniu
dr Kelly Morrissey i odchodzącemu członkowi
swoim zespołem nauczycieli i uczniów w Algonquin
Jamesowi Poskozimowi.
Middle School. Niestrudzenie działa na rzecz swoich
uczniów i jest powszechnie szanowana w całej
szkole. Robi wszystko, aby budować dobre relacje ze Asystentka edukacyjna Carly Hart od razu w swoim
swoimi uczniami, i często rozmawia z rodzicami
pierwszym roku stała się ważną częścią
(z niektórymi nawet codziennie). Szkoła Algonquin
Cumberland Elementary School. Carly jest
ma szczęście, że na jej czele stoi pozytywnie
zawsze pierwszą osobą, która zgłasza się
nastawiona, zaangażowana i zaradna Carrie.
na ochotnika i robi wszystko, co w jej mocy
zarówno dla uczniów ze swojej klasy, jak
i dla innych. Carly jest również pełna
Erika Smith jest przedstawicielką rodziców w radzie
pozytywnej energii i przyjazna wobec
rodziców North. Poświęca swój czas, by dzielić się
pomysłami na wydarzenia rodzinne. Erika brała udział każdego dziecka i członka personelu. Carly zawsze
jako pierwsza widzi promyk nadziei w każdej trudnej
w praktykach naprawczych wdrożonych w zeszłym
sytuacji i ma kreatywne pomysły, aby lepiej pomóc
roku wraz z innymi rodzicami w celu promowania
równości i uczciwości w North. Niestrudzenie pracuje, dzieciom.
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Tina Mazzone zawsze wkłada całe swoje serce we wszystko, co robi. Odkąd
rozpoczęła karierę w Okręgu 62, zasiadała w wielu komitetach, w tym była liderką
zespołu w swojej grupie, i dowiodła, że jest świetną przywódczynią. Jest cierpliwą
i życzliwą nauczycielką oraz dobrym wzorem do naśladowania dla swoich
asystentów edukacyjnych. Jest niezwykle zorganizowana. Nigdy nie okazuje
frustracji. Uczniowie za nią przepadają i wydaje się, że chce poznać osobowość
wszystkich dzieci, aby pomóc im odnieść sukces. Nawiązała i utrzymywała
naprawdę dobre relacje z rodzicami/opiekunami swoich uczniów. Stanowi prawdziwy atut dla szkoły
Cumberland i Okręgu 62, i zasługuje na uznanie za swoją wieloletnią ciężką pracę.
Megan O’Donnell stanowiła wielkie wsparcie dla Cumberland Elementary. Zapewniała pomoc
w zakresie dokumentacji dotyczącej programu edukacji indywidualnej (IEP), materiałów i planowania
lekcji, pomocy technicznej, zarządzania klasą i wsparcia behawioralnego. Ciągły wysiłek Megan był
nieoceniony zarówno dla nauczyciela zastępczego, jak i dla uczniów. Robiła wszystko, co w jej
mocy, aby pomóc! I robi to z wdziękiem i dobrym humorem.
Stephanie Velez-Fetterman robiła wszystko, co w jej mocy, aby pomagać
zarówno w klasie edukacji specjalnej, jak i wspierać ucznia, którym opiekuje się
w ramach edukacji ogólnej przedszkolnej. Zawsze jest chętna do pomocy
i sprawia, że uczniowie bezproblemowo przechodzą do zajęć w ramach edukacji
ogólnej. Pomaga zaspokajać potrzeby uczniów i wprowadzać wszelkie potrzebne
modyfikacje. W klasie wspiera wszystkich uczniów i zawsze jest chętna do
pomocy w każdy możliwy sposób.
Megan Frintner została doceniona przez swoich współpracowników z Terrace Elementary School
za to, że zawsze chętnie pomaga personelowi i uczniom. Działa zawsze z energią i z uśmiechem.

FinanceBits
Działania związane z pandemią COVID-19 zwiększyły zwyczajowe wydatki Okręgu 62. Od marca
ubiegłego roku okręg zwiększył liczbę pracowników, zakupił wiele środków ochrony osobistej
i nabył potrzebną technologię, aby wspierać uczniów, którzy uczyli się w szkole i zdalnie. Od marca
2020 r. do marca 2021 r. rozdaliśmy również 254 617 posiłków za pośrednictwem naszej usługi
odbioru posiłków prosto z samochodu. Chociaż było to duże obciążenie dla Okręgu 62, federalne
fundusze pomocowe pomogły zrekompensować większość tych dodatkowych kosztów. Okręg 62
jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i taki powinien pozostać w nadchodzących latach.
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