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Intensywny start w Okręgu 62
Dla Okręgu 62 to lato okazało się intensywne. 14 lipca
powitaliśmy z powrotem prawie 450 uczniów w Iroquois
Community School. Właśnie przygotowujemy się na
przyjęcie kolejnych uczniów 18 sierpnia na 10 miesięcy (1‒8)
i 19 sierpnia (ELC i przedszkole).
Okręg 62 nawiązał współpracę z Departamentem Zdrowia
Publicznego stanu Illinois, aby zorganizować punkty
szczepień otwarte dla osób, które skończyły 12 lat.
Czekaliśmy na wszystkich członków naszej społeczności.
Mamy nadzieję, że w ciągu całego roku szkolnego nadal
będziemy w stanie umożliwiać naszej społeczności
zaszczepienie się..
Chociaż ten rok może wyglądać inaczej, bardzo się cieszę, że udało nam się go rozpocząć, mając w szkolnych
ławkach uczniów — zaangażowanych i gotowych do nauki. Zamierzamy przestrzegać zarządzenia gubernatora
Pritzkera wydanego 4 sierpnia, zgodnie z którym zarówno personel, jak i uczniowie są zobowiązani do
noszenia masek na terenie szkoły — bez względu na to, czy są zaszczepieni. Jesteśmy instytucją publiczną,
dlatego naszym obowiązkiem jest nie tylko zapewnienie uczniom edukacji, ale też traktowanie priorytetowo
zdrowia i bezpieczeństwa naszej społeczności szkolnej. Będę śledzić wytyczne Centers for Disease Control
(CDC), Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH) , Wydziału Oświaty stanu Illinois (ISBE)
i gubernatora Pritzkera.
Doceniam liczne rozmowy, które odbyłem z członkami naszej społeczności
i dziękuję wszystkim za zrozumienie. Nadal będę robić wszystko, co w mojej
mocy, by wspierać dzieci w naszym Zespole Szkół w Okręgu 62.
Z niecierpliwością czekam na nowy rok szkolny.
Z poważaniem
Chcesz się zaszczepić przeciwko COVID-19?
dr Paul E. Hertel.
Kierownik szkół
#62workingtogether
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Elizabeth Massa zasiadła w Radzie Oświatowej
Elizabeth „Liz” Massa została wybrana członkinią Rady Oświatowej na dwuletnią
kadencję na spotkaniu 21 czerwca.
Massa to 37-letnia była nauczycielka w liceum, a także aktywna członkini
rodzicielsko-nauczycielskiej rady w Forest. Od 12 lat pozostaje w związku
małżeńskim z Seanem; jest także mamą czwartoklasisty oraz pierwszoklasisty
uczęszczających do Forest Elementary.
Jednym z jej ulubionych aspektów pracy w szkole jest niesienie
pomocy uczniom w uświadomieniu sobie, że mogą odnieść sukces pomimo
przeszkód, a także przysłuchiwanie się dyskusjom uczniów
o proponowanych przez nią lekturach.
„Zawsze chciałam sprawić, aby edukacja była bardziej dostępna”, mówi Massa.
„Z nauczycielskiego doświadczenia wiem, że wszyscy uczniowie mogą się
nauczyć danego przedmiotu. Przywilejem nauczyciela jest ich poprowadzenie”.

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 letnich autorytetów w Okręgu 62:
Każdego dnia Peter Aponte robi wszystko, co w jego mocy, wykonując swoje
obowiązki służbowe, aby wspierać realizację większych celów społeczności
Orchard Place School. Kiedy tylko pojawia się taka potrzeba, Peter bez wahania
wspiera naszą szkołę. Jest pracowity, sympatyczny, ma bardzo dobry kontakt
z ludźmi. Często można go zobaczyć, jak dokłada wszelkich starań, działając
w różnych częściach szkoły i jej terenów. Jako dawny uczeń szkoły OP zawsze
z dumą wykonuje swoją pracę i dba o budynek szkoły oraz społeczność.
W trakcie pandemii szybko reagował na potrzeby nauczycieli, podejmował
inicjatywy wprowadzania ulepszeń w budynku, a także aktywnie współdziałał przy
planowaniu powrotu uczniów do nauczania w szkole. Wszyscy bardzo doceniamy
jego pozytywne podejście i szybkie reakcje!
Zespół technologiczny robił wszystko, co w jego mocy, aby wspierać pracowników, uczniów
i rodziny w zakresie ich potrzeb technologicznych w trakcie ostatniego roku. W kwietniu tego roku członkowie
zespołu starali się zapewnić wszystkim uczniom dostęp do urządzeń, a następnie wspierali zdalnie większość
okręgu w czasie, gdy pracowaliśmy i uczyliśmy się z domu. Dodatkowo zespół również skonfigurował, wspierał
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i zapewnił hotspoty dla rodzin, które potrzebowały
w domu bezprzewodowego Internetu. W latach
2020‒2021 zespół ciężko pracował, aby zapewnić
setki urządzeń i kont nowym uczniom, uczniom
wczesnego nauczania, nauczycielom zastępczym
i asystentom. Zespół dalej wspiera personel
i uczniów pracujących z domu i w szkole,
a dodatkowo zapewnia także wsparcie dla rodzin.
Podziękowania dla następujących osób:
Dan Chianelli, Justin Heller, Jennifer Arciniega,
Brandon Cummings, Christian De Los Santos,
Dave Gladys, Shanaz Fatima, Judy Pecucci, Pablo
Sands, Samir Shyamani, Gary Sullivan, Ejaz Syed
oraz Adam Denenberg.
Sophia Sidlowski w tym roku przyjechała do Terrace
i szybko wdrożyła się w nową pracę, ucząc STEP
i bardzo pozytywnie wpływając na Terrace i naszych
uczniów. Sophia potrafi zachować spokój nawet
w obliczu trudnych sytuacji, a jej celem zawsze
jest znalezienie rozwiązania. Jest osobą bardzo
pozytywnie nastawioną i świetnie działa w zespole.
Bardzo się cieszymy, że w tym roku w Cumberland
mogliśmy pracować z Claire Asher , która wyróżniała
się optymistycznym nastawieniem. Clair wspierała
uczniów i rodziców w różnych sytuacjach. Zawsze
chętnie pomaga innym w kryzysach i zachowuje
spokój. Robi wszystko dla naszych uczniów, rodzin
i szkoły. Dziękujemy Ci za Twoją pracę! Bardzo się
cieszymy, że pracujesz w Cumberland!
Bailey Stearns to wspaniała nowa członkini personelu
Terrace. Bailey rozpoczęła swoją nauczycielską karierę
w trudnym okresie i stanęła na wysokości zadania.
To pozytywna, skłonna do refleksji i chętnie się
ucząca osoba, która dba o dobro uczniów. Nawiązała
wspaniałą relację z naszą społecznością. Bailey stawia
dzieciom wyzwania i w innowacyjny sposób angażuje
je w zajęcia. Sprawia, że wszyscy w jej klasie czują się
dobrze, a do tego świetnie współpracuje w grupie.
Jackie Fuentes to wspaniała osoba, która świetnie się
odnajduje w pracy zespołowej. Jackie każdego dnia
robi wszystko dla naszych uczniów, rodzin i szkoły!
Praca Jackie ma różne oblicza, ona jednak zawsze
daje z siebie 100%. W ciągu roku Jackie koordynuje
Warsztaty dla rodziców. To wspaniała osoba, którą
wszyscy uwielbiają.
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Notatki Fundacji Edukacyjnej
Okręgu 62
Fundacja Okręgu 62 przygotowuje się do
rozpoczęcia roku szkolnego 21/22
i niecierpliwie czeka, aby móc uczynić go jak
najlepszym. Po roku izolacji i zachowywania
dystansu członkowie Fundacji nie mogą się
doczekać umożliwienia ponownego kontaktu
uczniów i rodzin. Dzięki intensywnemu
planowaniu i zwiększeniu swojego znaczenia
w naszej społeczności Fundacja postawiła
sobie za cel umożliwienie uczniom zdobycia
nowych doświadczeń, które poprawią ich
edukację oraz życie.
Fundacja wspiera pracowników i uczniów
Okręgu 62 w trakcie ich rocznych programów,
na przykład poprzez granty dla pracowników,
imprezy atletyczne dla uczniów, programy
edukacyjne i kulturalne, a także rozrywkowe.
W nadchodzącym roku szkolnym będziemy
na wiele nowych sposobów starać się
ponownie odnaleźć równowagę i poprawić
ogólne zdrowie i dobre samopoczucie
społeczności.
Lisa Bojarski i Jessy Perez to pracownicy działający
na pierwszej linii frontu w Terrace. Zarządzają biurem,
organizują codzienne wydarzenia w szkole, prowadzą
gabinet pielęgniarski, zarządzają obostrzeniami
covidowymi, sprawdzają obecność – a to tylko kilka
z ich zadań. Naprawdę dają z siebie wszystko.
Janet Tisza była najważniejszą osobą kontaktową
w Cumberland w trakcie bezprecedensowych
wydarzeń tego roku. Janet musiała poznać wszystkie
kompleksowe aspekty technologiczne, które wiązały
się z organizacją synchronicznej edukacji w klasach
i zdalnej. Codziennie ciężko pracowała, aby zapewnić
uczniom bezpieczeństwo i zawsze stosowała się do
protokołów COVID-19. Trzeba także podkreślić, że
Janet zawsze przychodziła do pracy zgodnie
z grafikiem i nigdy nie narzekała na przypisaną
zmianę. Janet, nie ma odpowiednich słów, aby
wystarczająco Ci podziękować.
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Charity Briske od zawsze świetnie sprawdza się w pracy zespołowej w Cumberland. Jako asystentka
w bibliotece Charity zawsze chętnie robi wszystko, aby pomóc. Uwielbia zachęcać uczniów do czytania
i zgłębiania literatury. Często pierwsze słowa, jakie padają z jej ust, to: „W czym mogę pomóc?”. Trudno się
nie uśmiechnąć, mijając ją na korytarzu, bo gdziekolwiek się nie pojawi, wnosi ze sobą pozytywną energię.
Michelle Cucchi dokonała cudownych rzeczy w Cumberland. Bez względu na wyzwania, które stawały na jej
drodze, z łatwością wykonywała swoją pracę. Jej cierpliwość, pasja i pęd ku umożliwieniu uczniom odniesienia
sukcesu są godne podziwu.
Mackenzie Barnes to wspaniała terapeutka zajęciowa w Cumberland! To wspierająca koleżanka, która chętnie
współpracuje z innymi. Ma w sobie niezwykle dużo cierpliwości i zależy jej na wszystkich uczniach. W tym roku
stanęła na wysokości zadania i poradziła sobie z wieloma zmianami – zawsze z uśmiechem, wpadając na
kreatywne pomysły i wyciągając pomocną dłoń do każdego.
Berdie Diaz z wiecznym uśmiechem na twarzy. Jej optymistyczna natura i chęć
niesienia pomocy czynią z niej osobę, która pozytywnie wpływa na całą sytuację.
Berdie jest gotowa udzielić wsparcia każdemu i zawsze działa z pozytywnym
nastawieniem. Jej przyjazna natura to prawdziwy skarb zespołu Cumberland.
Milagros (Millie) Bravo robiła, co mogła, aby zapewnić
wsparcie naszym uczniom i ich rodzinom. Millie w ciągu tego
roku odwiedziła wiele rodzin w ich domach. Dla tych, którzy
potrzebowali jej najbardziej, stworzyła tygodniowy grafik,
dzięki któremu mogła odwiedzać rodziny i pomagać im spełniać wszystkie potrzeby
edukacyjne dzieci. Spędzała wiele godzin z każdą rodziną, wspierając ją na wiele
sposobów. Millie dołożyła wszelkich starań, szczególnie w okresie miesięcy zimowych,
w trakcie pandemii COVID-19, aby wspierać rodziny pod względem społecznoemocjonalnym.

Okręg 62 wita w zespole nowych administratorów
Amy Cengel została wybrana nową dyrektorką Forest Elementary School. Cengel
powróci do Okręgu 62, gdzie wcześniej przez trzy lata – w latach 2014‒2017 – pełniła
funkcję dyrektorki w South Elementary School. Ostatnio pani Cengel pracowała przez
trzy lata jako dyrektorka Oak Terrace Elementary School; została także ogłoszona
dyrektorką roku hrabstwa Lake w 2019 r. Pani Cengel pracowała w Okręgu 62 również
jako trenerka edukacyjna i nauczycielka w szkole średniej.
Juliana Vissering została dyrektorką Chippewa Middle School. Vissering pracowała
jako asystentka dyrektora przez ostatnie cztery lata. Zanim przyjechała do Okręgu 62,
przez prawie dziesięć lat uczyła matematyki w Evanston School w Okręgu 65.
W tamtym okresie, w 2012 r., zdobyła Nauczycielską Certyfikację Rady Narodowej
(National Board Certified). Zanim rozpoczęła pracę w Evanston, Vissering pracowała
w szkołach publicznych w Chicago oraz uczyła zagranicą, w Mali w Afryce.
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Katerina Vaselopulos została koordynatorką usług uczniowskich. Na nowym
stanowisku Vaselopulos będzie odpowiadać za administrację i nadzorowanie programów
i usług edukacji specjalnej świadczonych zgodnie z zasadami i przepisami stanowymi
i federalnymi. Ostatnio, przez siedem lat, Vaselopulos pracowała jako szkolna
psycholożka w South Elementary School. Wcześniej pracowała jako szkolna
psycholożka w Forest Elementary School w Okręgu 62.

FinanceBits
Wraz z końcem czerwca zakończył się rok obrotowy 2021 (FY21). Nie trzeba mówić, że rok obrotowy 2021
był wyjątkowym i pełnym wyzwań okresem w Okręgu 62. Dokładano wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie
uczniom i rodzinom w czasie pandemii; w okręgu między innymi zatrudniono dodatkowych pracowników, aby
zapewnić wsparcie nauki w klasach i nauki zdalnej, zakupiono środki ochrony osobistej, uruchomiono hotspoty
internetowe dla rodzin w potrzebie, a także zorganizowano miejsca wydawania posiłków bez wysiadania
z samochodu. Okręg 62 otrzyma fundusze federalne, aby odciążyć budżet z kosztów spowodowanych
pandemią COVID-19. Patrząc na rok finansowy 2022 (FY22), oczekujemy, że zwyczajowe środki państwowe
i stanowe będą podobne jak w FY21. Mimo że oczekujemy zwiększenia nakładów w nadchodzącym roku,
podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym, wydatki powinny się unormować, gdy w pełni poradzimy sobie
ze skutkami pandemii. Okręg 62 powinien zachować mocną pozycję finansową
w nadchodzących latach.
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