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Aktualizacja Planu Roku Szkolnego 2020-2021
Drodzy Rodzice / Opiekunowie Dystryktu 15:

Wiem, że wielu z państwa zdaje sobie sprawę z tego, że wiele okolicznych okręgów
szkolnych, w tym Arlington Heights 25, Barrington 220, Wheeling 21 i Elk Grove 59,
ogłosiło, że ich rok szkolny rozpocznie się wirtualnie, co powoduje wątpliwości w
rodzinach, które wybrały nauczanie w budynkach szkolnych tej jesieni, w szkołach
Dystryktu 15. Dzisiaj chcę przedstawić aktualizację naszego planu powrotu do
nauczania.

W poniedziałek, 20 lipca, poprosiliśmy rodziców  o dokonanie wyboru pomiędzy
instrukcją w budynku szkolnym albo umieszczeniem ucznia w wirtualnej sali lekcyjnej
na pierwszy trymestr lub semestr (w zależności od klasy) ze zrozumieniem, że plany
mogą ulec zmianie w każdym momencie w zależności od przebiegu i
nieprzewidywalność pandemii COVID-19. W tym czasie poprosiliśmy o cierpliwość,
ponieważ zajmowaliśmy się przekwalifikacją tysięcy studentów, przeglądaniem
wniosków personelu dotyczących ich wyboru miejsc pracy, wdrażaliśmy protokoły
bezpieczeństwa w budynkach, protokoły  opisane w naszym planie powrotu do nauki, a
także zajmowaliśmy się  innymi krytycznymi zadaniami wymagającymi naszej uwagi
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Szczerze dziękuję tym z was, którzy wspierali i

https://docs.google.com/document/d/1zjhCLx4wTi7UVpitb0nMN_fMojasJ2wf0zCEtIf2bUU/edit?usp=sharing


rozumieli ogrom tego zadania dla tak dużego i zróżnicowanego Dystryktu jak nasz.
Stwierdzenie, że to nie było łatwe, to naprawdę mało powiedziane, ale pozostajemy
zdeterminowani, aby znaleźć sposób na bezpieczną edukację każdego ucznia -
każdego dnia.

Z kilku istotnych powodów przedstawionych w dalszej części tego listu doszliśmy do
wniosku, że aby zapewnić możliwie najbezpieczniejsze środowisko do ponownego
otwarcia naszych szkół dla uczniów i personelu, musimy zrezygnować  z naszych
pierwotnych planów ponownego otwarcia, rozpocząć rok z wirtualną instrukcją
dla wszystkich uczniów i wdrażanie stopniowego powrotu do nauczania w
budynkach szkolnych dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się wrócić do
szkoły osobiście.

Zmodyfikowany kalendarz ponownego otwarcia
szkół

Ponieważ nadal mocno wierzymy, że nic nie zastąpi potęgi bezpośredniego nauczania z
nauczycielami i uczniami razem, w ich szkolnych salach lekcyjnych, naszym celem
pozostaje rozpoczęcie nauczania osobistego ( w budynkach szkolnych) począwszy od
wtorku, 8- go  września i kontynuowanie tego przez pierwszy kwartał, który kończy się w
piątek 9-go  października. Zmodyfikowany kalendarz rozpoczęcia szkoły  umożliwia
nam powolne, stopniowe otwarcie szkół dla pracowników i uczniów / ich sal lekcyjnych,
budowanie relacji i zapewnienie wszystkim uczniom i personelowi komfortowego
korzystania z nowe procedury BHP w naszych szkołach.

Zmodyfikowany harmonogram przedstawia się następująco:



● Poniedziałek, 17 sierpnia: Dzień Wirtualnego Planu Nauki Nauczyciela
(poprzedni pierwszy dzień szkoły)

● Wtorek, 18 sierpnia: Dzień Wirtualnego Planu Nauki Nauczyciela
● Środa, 19 sierpnia: ZMIENIONY Pierwszy dzień szkoły
● Środa, 19 sierpnia: piątek, 4 września: Wirtualna nauka jest kontynuowana dla

wszystkich uczniów klasy D15

Date te zostały opracowane na podstawie wytycznych Illinois State Board of Education
(ISBE), w których priorytetem jest osobiste nauczanie ( w budynkach szkolnych)
populacji o większym ryzyku,  i niższych klas  podstawowych. Dzięki temu możemy
osiągnąć cele zindywidualizowanego planu edukacji (IEP) i zapewnić możliwości
integracji uczniom, którzy potrzebują pomocy w języku angielskim , jednocześnie
wspierając naszych najmłodszych uczniów, którzy ze względu na ich wiek i dojrzałość
nie mogą uczyć się wirtualnie bez dużego zaangażowania i pomocy rodziców.

Należy jednak pamiętać,, że chociaż taki jest nasz zamiar, harmonogram ten może ulec

zmianie w zależności od różnych czynników, które ściśle monitorujemy, czynników

takich jak:

● Wskaźniki pozytywności COVID-19 w kodach pocztowych Dystryktu 15;

● Problemy kadrowe i obawy pracowników dotyczących powrotu do pracy;

● Nasza umiejętność znalezienia nauczycieli na zastępstwa i innych członków

personelu pomocniczego przygotowanych do pracy podczas pandemii.

Więcej informacji na temat tych czynników przedstawiono w dalszej części tego

komunikatu.



Nowe wstępne daty kalendarzowe

ponownego powrotu  do budynków

szkolnych, na nauczanie w szkole

● Poniedziałek, 7 września: Święto Pracy (dystrykt zamknięty, brak obecności

uczniów)

● Wtorek, 8 września: Dwujęzyczne całodniowe przedszkole i przedszkole

● Poniedziałek, 14 września: Samodzielne programy edukacji specjalnej

Przejściowe programy dwujęzyczne w CR, GMS, JA, KH, LL, LS, SRP, VL,

WCE, FCW, PH i WB w pewnym zakresie powracają do codziennego nauczania w

budynkach szkolnych. Więcej szczegółów zostanie podanych przez każdą szkołę w

najbliższych dniach.

● Poniedziałek, 21 września: klasy 1-2

● Poniedziałek, 28 września: Klasy 3 i 4

● Poniedziałek, 5 października: Klasy 5 i 6 oraz ECDEC we wszystkich placówkach

● Wtorek, 13 października: Junior High powróci w charakterze hybrydowym po

zakończeniu pierwszego kwartału

Wirtualne nauczanie (dla tych, którzy nie

wybrali nauczania w budynkach szkolnych)



Uczniowie, którzy zapisali się do Virtual Learning Classroom (VLC), będą kontynuowali
pracę w wirtualnym środowisku podczas nadchodzącego okresu bez żadnych zmian,
powyższe daty ich w większości nie obowiązują.

Zmiany w harmonogramie gimnazjum

W ciągu prze kwalifikacji uczniów na klasy na nauczanie w budynkach szkolnych i na klasy
nauczania wirtualnego, zauważyliśmy, że więcej rodzin dzieci szkół podstawowych wybrało
nauczanie wirtualne, ale to samo nie dotyczyło naszych gimnazjów. Aby stworzyć mniejsze
sekcje i pozwolić na większy dystans, będziemy musieli opracować model hybrydowy dla
naszych gimnazjalistów, kiedy powrócimy do nauczania w budynkach szkolnych w
pierwszym kwartale roku szkolnego.

Harmonogramy zostaną utworzone, aby zaoferować uczniom synchroniczny i
asynchroniczny model uczenia się, w którym będą przychodzić do szkoły w wyznaczone dni
i uczyć się wirtualnie w inne. Więcej informacji na temat tego, jak będzie wyglądał rozkład
hybrydowy, zostanie udostępnionych w nadchodzących tygodniach. Po sfinalizowaniu tego
planu zaczniemy powoli przyjmować gimnazjalistów w małych grupach. Podobnie jak w
przypadku wszystkiego co planujemy do tej pory, nasze programy będą zależne od danych
dotyczących COVID-19, potrzeb kadrowych i aktualnych wytycznych stanowych.
Poinformujemy rodziców, gdy tylko będziemy mieć więcej informacji.

Uzasadnienie zmiany planów

Zmiana w naszym planie nauczania:( nauczanie w szkołach i wirtualne) to coś, z czym długo
się zmagałam. Decyzja o rozpoczęciu w sposób zdalny została podjęta z pewną niechęcią,
ponieważ osobiste instrukcje - w naszym przedpandemicznym świecie - najlepiej wspierają
rozwój akademicki i społeczno-emocjonalny naszych uczniów, jak stwierdziło American
Pediatric Association (APA ) i Centrum Kontroli Chorób (CDC), ale muszę również wziąć pod
uwagę obawy wyrażane zarówno przez personel, jak i rodziców, dotyczące naszej zdolności
do bezpiecznego otwierania szkół w sposób, w którym personel czuje się bezpiecznie i



pewnie w możliwości edukacji uczniów podyktowanych wymaganiami COVID-19. To
spowoduje wiele zmian w praktykach instruktażowych i szkolnych zwyczajach. Proszę
zrozumieć, że mam dokładna świadomość o  konsekwencji tej decyzji dla pracujących
rodziców. Jako pracujący rodzic rozumiem te wyzwania z własnego doświadczenia.

Aby lepiej wyjaśnić naszą decyzję o zmianie na nauczanie wirtualne dla wszystkich uczniów
Ze stopniowym powrotem do szkoły chciałbym podsumować obecną rzeczywistość w naszej
społeczności Dystryktu 15:

● Około 8 000 uczniów Dystryktu 15 wybrało zajęcia w budynku szkolnym, a 4 000
wybrało naukę wirtualną. Liczby wyboru nauczania wirtualnego pomogły w
zmniejszeniu liczebności klas, ale pomimo tego, że jedna trzecia naszych uczniów
wybiera wirtualną klasę, liczby te nie są równo podzielone na poszczególne szkoły i
poziomy. Pracujemy nad przekwalifikowaniem uczniów i wykorzystaniem całej
dostępnej powierzchni w naszych budynkach, aby utrzymać liczbę uczniów w
klasach poniżej limitów wyznaczonych przez Radę Edukacji, od około 13 do 19
uczniów na klasę.

● Aby przestrzegać wytycznych ISBE i Departamentu Zdrowia Publicznego stanu
Illinois (IDPH), opublikowaliśmy wiele nowych ofert pracy dla osób sprzątających,
urzędniczych i nadzorczych. Dodatkowe stanowiska pracy nauczycieli zostały
opublikowane do pracowników zarówno w ramach osobistych, jak i wirtualnie.
Wiele z tych stanowisk pozostaje nieobsadzonych tylko na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

● Wielu nauczycieli, którzy wcześniej przewidywali powrót do pracy w budynkach

szkolnych, teraz złożyło wnioski o zmiany w związku z utrudniona opieką nad
dziećmi. Wynika to z faktu, że kilka okolicznych dystryktów ogłosiło opcję zdalne
lub hybrydowe, które spowodują, że opieka nad dziećmi będzie utrudniona.

● Inną trudnym czynnikiem jest zmniejszona ilość nauczycieli na zastępstwa,
którzy współpracują z  naszym dystryktem. Chociaż nie jest to unikalne dla
Dystryktu 15, krytycznym czynnikiem jest posiadanie odpowiedniej puli



nauczycieli podczas COVID-19, gdzie prawdopodobieństwo przedłużających się
nieobecności personelu jest znacznie wyższe. Tego lata  przeegzaminowaliśmy
naszą rezerwę nauczycieli zastępczych, aby zobaczyć, ilu z nich czułoby się
komfortowo, żeby wrócić do naszych szkół tej jesieni. Wiele osób wyraziło
odmowę do zastęp w budynkach szkolnych  .

● Nadal monitorujemy wskaźniki pozytywności COVID-19 w powiecie Cook i w
granicach Dystryktu 15. Niektóre z naszych kodów pocztowych dla Dystryktu 15
obecnie przekraczają lub zbliżają się do progu 8-procentowego określonego
przez stan jako poziom ostrzegawczy.

● 60010 (Hoffman Estates / Inverness): 4,6%
● 60004 (Arlington Heights): 3,8%
● 60067 (W. Palatine): 4,2%
● 60005 (Arlington Heights): 4,7%
● 60008 (Rolling Meadows): 7,8%
● 60173 (Schaumburg): 8,9%
● 60074 (NE Palatine): 10,2%

Dni planowania wirtualnego nauczania

Aby pomóc przejściu na nauczanie wirtualne przed rozpoczęciem roku szkolnego,
wykorzystamy dwa z pięciu dni planu e-learningowego przyznanego przez ISBE. Będzie
to  w poniedziałek 17 sierpnia i wtorek 18 sierpnia, aby zapewnić nauczycielom
dodatkowy rozwój zawodowy oparty na technologii, ponieważ rozpoczynamy rok
szkolny jak żaden inny. Oznacza to, że pierwszy dzień szkoły będzie teraz w środę,
19 sierpnia (wirtualna nauka dla wszystkich uczniów).



Ulepszony dzień szkoły wirtualnej
Nasza nowa dyrektor do spraw. Technologii instruktażowych, Janice Mattheis i
członkowie jej działu ciężko pracowali, od 1 lipca 2020, kiedy rozpoczęli tworzenie
realnego i gwarantowanego wirtualnego nauczania, które będzie wyglądać i będzie
odczuwane zupełnie inaczej niż podczas zamknięcia szkół na wiosnę.

● Wirtualne nauczanie zapewni pełny dzień instruktażowy dla uczniów klas od 1 do
8 z zalecanym minimum 2,5 godziny nauki na żywo (w zależności od klasy) i
codzienną interakcją między nauczycielami i uczniami. Pozostała część dnia
będzie przebiegać w asynchronicznym środowisku z około 2,5 godziny pracy
niezależnej lub grupowej. Zobacz wirtualny plan nauki tutaj (angielski /
hiszpański)

● Klasy wczesnego nauczania i uczniowie przedszkola, którzy mają 2,5-godzinny
dzień w szkole, z czego mniej więcej połowa to interakcja na żywo między
nauczycielami i uczniami.

● Bezpośrednie lekcje na żywo będą odbywały się w ramach regularnych godzin
lekcyjnych dla wszystkich uczniów.

Pełna prezentacja zostanie przedstawiona podczas naszego spotkania Rady Edukacji
11 sierpnia przez dyrektora do spraw. Technologii instruktażowych Mattheis i członków
komitetu podgrupy ds. Technologii.

W podsumowaniu
Chociaż wiem, że ta wiadomość wzbudzi poparcie niektórych i głębokie rozczarowanie
ze strony innych, ta zmiana pozwala nam dalej przygotowywać się tak starannie i



ostrożnie, jak to tylko możliwe, do bezpiecznego i stopniowego ponownego otwierania
szkół dla naszych 8000 uczniów. Wierzymy, że zdalny start umożliwi nam również
wdrożenie nowych protokołów bezpieczeństwa, udoskonalenie potrzeb kadrowych i
dalsze monitorowanie danych zdrowotnych przed powitaniem uczniów, którzy wybrali
naukę z osobistym powrotem do klasy.

Doceniam wasze nieustanne zrozumienie, współpracę i elastyczność w tym niepewnym
roku szkolnym. Jak powiedziałam wcześniej, zobowiązuje się, że będę dbała o
najlepszy interes uczniów i pracowników podczas podejmowania decyzji w Dystrykcie
15. Zawsze będę Państwu przekazywać nowe informacjach, gdy tylko będą dostępne.

Twój partner w edukacji,

Dr Laurie Heinz

Kurator Szkół




