
 
 
30 lipca 2020 r. 
 
Drodzy rodzice i opiekunowie CCSD21, 
 
W dniu 16 lipca 2020 r. Rada Edukacji zatwierdziła Plan ponownego otwarcia szkół CCSD21, 
który może ulec zmianie na podstawie aktualnych warunków. W dalszym ciągu uważnie 
monitorujemy rozwój globalnej pandemii COVID-19, zarówno lokalnie, jak i w całym kraju. 
 
Naszym największym obowiązkiem jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji w warunkach 
bezpiecznych i zdrowych dla uczniów i ich rodzin oraz pracowników okręgu i ich rodzin. Nasz 
plan ponownego otwarcia szkół został opracowany tak, aby zmaksymalizować naszą zdolność 
do zaoferowania wszystkim takiego bezpiecznego i zdrowego środowiska. Jednak duża część 
naszej zdolności do wywiązania się z tych zobowiązań zależy od czynników zewnętrznych, na 
które nie mamy wpływu. 
 
Nadal widzimy dowody na ciągłe rozprzestrzenianie się COVID-19 w całym kraju, i wzrost liczby 
zakażeń w Illinois. Region Suburban Cook County (region 10) doświadczył 7 dni zwiększonej 
liczby odnotowanych zakażeń ze wskaźnikiem 5,4% 25 lipca; wzrost z 4,5% 14 lipca. 
 
Badania dotyczące wskaźników zakażeń u dzieci, przebiegu choroby i przenoszenia infekcji 
wśród dzieci wciąż trwają i chociaż istnieją pewne przesłanki, aby twierdzić, że dzieci poniżej 10 
roku życia mogą nie zarażać się lub przenosić wirusa w takim stopniu jak dorośli, istnieje coraz 
więcej dowodów na to, że dzieci powyżej 10 roku życia już mogą. Urzędnicy ds. zdrowia 
publicznego  powtarzają jednak, że obecnie wyniki badań są dalekie od rozstrzygających. 
Istnieją niespójne wytyczne i dane, aby móc w tej chwili podjąć konkretną decyzję dotyczącą 
najbezpieczniejszego sposobu działania. 
 
Rada Edukacji, administracja oraz cały personel CCSD21 wyczekują już powrotu naszych 
uczniów do klas. Musimy to jednak zrobić w momencie, gdy będziemy mogli zapewnić zdrowe i 
bezpieczne środowiska uczenia się. Niestety w tej chwili nie mamy takiej pewności. 
 
Dlatego CCSD21 rozpocznie rok szkolny 2020-2021 20 sierpnia 2020 r. od nauczania zdalnego 
w pełnym wymiarze godzin, z nadzieją, że uczniowie będą mogli ponownie uczyć się w swoich 
klasach od poniedziałku 5 października 2020 r. Ostateczna decyzja o wznowieniu zajęć 
stacjonarnych zostanie podjęta najpóźniej w piątek 25 września 2020 r. 
 



Otwarty program nauczania na odległość w pełnym wymiarze godzin będzie nadal 
oferowany przez cały rok szkolny 2020-2021. 
 
Wiemy, że ta decyzja będzie dla wielu z Państwa rozczarowaniem i że rodziny mogą napotkać 
wyzwania związane z opieką nad dziećmi w okresie kontynuacji nauki zdalnej. W każdej 
podjętej przez nas decyzji opieramy się na naszej zdolności i chęci do podążania za nauką, 
otwartości, elastyczności i gotowości do radzenia sobie z nieznanym. To była bardzo trudna 
decyzja, ale oparta na działaniach, które uważamy za właściwe dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wszystkich. 
 
Okręg będzie codziennie oferować opiekę w szkole dla dzieci w klasach K-6 rodzinom, które 
wyrażą silną potrzebę w okresie przedłużonej nauki zdalnej. Liczba miejsc jest ograniczona, 
dlatego prosimy, aby tylko te rodziny, które nie są w stanie zapewnić zastępczej opieki nad 
swoimi dziećmi w tym czasie, składały wnioski o udział w programie. Rodzice zostaną 
powiadomieni o decyzji w sprawie ich dziecka co najmniej tydzień przed rozpoczęciem szkoły 
20 sierpnia 2020 r. 
 
Dzieciom uczestniczącym w programie opieki zostanie zmierzona temperatura przed wejściem 
do szkoły. Ponadto rodzice muszą codziennie wypełniać zaświadczenie o stanie zdrowia. Dzieci 
uczestniczące w programie opieki będą uczestniczyć w codziennych zajęciach zdalnych i będą 
miały wiele okazji do przerw, skorzystania z toalety itp. Dostępne będą również codzienne 
śniadania i lunche. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Michealem DeBartolo, asystentem 
kierownika finansów i operacji pod adresem micheal.debartolo@ccsd21.org lub numerem (847) 
520-2707. 
 

Wniosek o opiekę nad dziećmi w klasach K-6 
English  |  Español  |  Polski  |  Русский 

 
Plan dnia szkolnego z nauczaniem zdalnym 
 
Administracja CCSD21, personel szkolny i pomocniczy będą raportować do przydzielonych im 
szkół każdego dnia roboczego, a nauczyciele będą przeprowadzać lekcje zdalnie ze swoich 
klas, gdzie będą mieli dostęp do pełnego zakresu zasobów edukacyjnych niezbędnych do 
codziennego przeprowadzania wartościowych zajęć. 
 
Godziny codziennych zajęć będą zgodne z regularnym planem dnia w szkole: 
 
Program klas Pre-K 

● Sesja poranna - 9:00 do 11:30 
● Sesja popołudniowa - 13:00 do 15:30  
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Szkoła podstawowa - 9:00 do 15:30 
Gimnazjum - 8:00 do 15:00 
  

Jak będzie wyglądać nauka zdalna? 
Nauka zdalna w tym roku będzie wyglądać inaczej niż ta w okresie od marca do czerwca.  

● Wytyczne Rady Edukacji stanu Illinois zmieniły się od tego czasu, umożliwiając 
wydłużenie czasu nauczania, zwiększenie dyscypliny i skupienie się na nowej nauce 

● Nauczyciele będą codziennie przeprowadzać „synchroniczne” zajęcia na żywo każdej 
z podstawowych lekcji 

● Zakupiono dodatkowe platformy lekcyjne i oceniające, aby wspierać uczenie się i 
sprawdzać postęp uczniów 

● NWEA opracowała protokoły do zdalnego administrowania znormalizowanymi testami. 
Obejmuje to postęp uczniów i płynność czytania wg wytycznych MAP (MAP Growth i 
MAP Reading Fluency) 

● Oprócz zasobów internetowych rodziny będą proszone o odebranie niezbędnych 
materiałów lekcyjnych odpowiednich dla klasy ich dziecka, takich jak materiały do 
czytania, podręczniki do matematyki oraz, w zależności od klasy, pomoce 
matematyczne lub materiały do ćwiczeń naukowych. 

Zajęcia synchroniczne 
● Nauczyciel prowadzi lekcje na żywo przez 

Google Meet codziennie w każdym z 
podstawowych zajęć: językoznawstwo, 
matematyka, nauki ścisłe i nauki 
społeczne  

● Zajęcia dla małych grup w czasie 
rzeczywistym za pośrednictwem Google 
Meet 

● Dyskusje klasowe w czasie rzeczywistym  

Zajęcia asynchroniczne 
● Lekcja jest wcześniej nagrana lub zadana 
● Wcześniej zadana praca zespołowa w 

grupach (monitorowana przez 
nauczyciela) 

● Panele dyskusyjne – Zagadnienia 
nauczycieli/komentarze uczniów  

● Moduły do samodzielnej nauki  

Całkowity czas nauki = 5 godzin zaangażowania w naukę 

 

Kształcenie specjalne i usługi pokrewne 
 
CCSD21 zobowiązuje się do zapewnienia, że nasi uczniowie posiadający Indywidualne Plany 
Edukacyjne (IEPs) i Plany 504 otrzymają usługi edukacyjne zgodnie ze wszystkimi stanowymi i 
federalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa związanymi z globalną pandemią 
COVID-19. Zobowiązujemy się zapewnić bezpłatną i odpowiednią edukację publiczną (FAPE) 
zgodnie z IEP Państwa dziecka, niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja szkolna na różnych 
etapach. 
 
W przypadku nauczania zdalnego szkoły zapewnią:  



● Że wszelkie zmiany harmonogramu, niezbędne do przestrzegania wytycznych Rady 
Edukacji stanu Illinois i Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois, nie wpłyną 
negatywnie na świadczenie usług kształcenia specjalnego dla naszych uczniów 
posiadających IEP. 
Przykłady zmian: 

○ Zapewnienie dokładnych instrukcji i krótkich terminów/punktów odniesienia dla 
zadań, szczególnie tych wielowątkowych. 

○ Pokazanie uczniom różnych sposobów uzyskiwania dostępu do informacji, 
ponieważ uczniowie częściej zapamiętują informacje przedstawione w różnych 
formatach. 

○ Pozwolenie uczniom na elastyczność i dłuższy czas zapoznawania się z 
zadaniami i odpowiadania na nie. 

 
● Utrzymanie proporcjonalnego odsetka uczniów z IEP w klasie ogólnokształcącej i 

zatwierdzonym przedziale wiekowym przy rozważaniu wszelkich zmian w klasach. 
 

● Kliniczny model logopedii, terapii zajęciowej, fizjoterapii i pracy socjalnej rodzinom 
zainteresowanym tą opcją. W tym modelu uczniowie będą mieli dostęp do swoich usług 
w małej grupie, liczącej nie więcej niż 1-2 uczniów jednocześnie. 

○ W sytuacjach awaryjnych, gdy nauczyciel lub usługodawca zostaną poddani 
kwarantannie, usługi IEP nadal będą świadczone przez odpowiednio 
licencjonowanych usługodawców. 

 
District 21 pracuje nad alternatywami dla naszych najbardziej wymagających uczniów i 
rozumiemy, że niektórzy uczniowie doświadczyli nauki zdalnej nieproporcjonalnie. Programy 
edukacyjnych umiejętności życiowych, nauczania strukturalnego i społecznych emocji będą w 
dalszym ciągu opracowywane zgodnie z celami IEP każdego ucznia. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Kim Cline, zastępcą kuratora ds. usług 
wsparcia i bezpieczeństwa w szkole pod adresem kim.cline@ccsd21.org lub numerem (847) 
520-2717. 

Programy dwujęzyczne, ESL (nauki języka angielskiego jako języka 
obcego) i nauczania w dwóch językach  

Uczniowie, którzy kwalifikują się do usług językowych w ramach okręgowego programu 
dwujęzycznego i nauki angielskiego jako drugiego języka, będą nadal pobierać lekcje od 
odpowiednio licencjonowanych nauczycieli zgodnie z zasadami i regulaminami ISBE, 
niezależnie od tego czy nauczanie odbywa się zdalnie, czy osobiście. 
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Uczniowie zapisani na programy dwujęzyczne we Frost, Whitman i Holmes (6. klasa) otrzymają 
zajęcia w dwóch językach zgodnie z wytycznymi programu, niezależnie od tego czy nauka 
odbywa się na odległość, czy osobiście. 

Wsparcie technologiczne 
 
Chromebooki i urządzenia uczniów 
Wszyscy powracający uczniowie klas K-8 przetrzymywali swoje Chromebooki w okresie letnim z 
różnych powodów, aby zachować elastyczność w tym czasie. Wszyscy uczniowie, nadal 
posiadający te Chromebooki, zachowują je na początek roku szkolnego 2020-2021. Nowi 
uczniowie w klasach pre-K, K i 1-8 otrzymają nowe Chromebooki w nadchodzących odbiorach 
sprzętu. Więcej szczegółów na temat opcji odbioru, takich jak lokalizacja, data i godzina, pojawi 
się wkrótce. Sprzęt, który zostanie uwzględniony w tych odbiorach, obejmuje:  
 

● Chromebooki dla nowych uczniów klas Pre-K, K i 1-8 
● Etui na Chromebooki dla uczniów klas 1-3 lub każdego ucznia, który obecnie nie ma 

etui.  
● Słuchawki z wbudowanym mikrofonem dla wszystkich uczniów. 
● Hotspoty internetowe - tylko dla rodzin, które obecnie nie mają dostępu do Internetu 

 
Łączność z Internetem 
Rodziny, które obecnie nie mają dostępu do Internetu w domu, mogą otrzymać pomoc 
CCSD21, w celu zapewnienia stałego dostępu do Internetu dla WSZYSTKICH uczniów i rodzin. 
Łączność z Internetem będzie BARDZO ważnym krokiem naprzód i jesteśmy niezwykle oddani 
zapewnieniu odpowiedniego dostępu dla wszystkich uczniów. W przypadku braku dostępu do 
Internetu w domu, prosimy skontaktować się z Ami Kawanaga z Działu Usług Informacyjnych 
pod numerem telefonu 847-520-2740 lub adresem ami.kawanaga@ccsd21.org, aby uzyskać 
pomoc. 
 
Narzędzia technologiczne, zasoby i wsparcie 
Uczniowie będą korzystać z różnych narzędzi i platform, w tym między innymi Seesaw, 
Screencastify, Pear Deck, Kami, Schoology, Google Meet i Google Classroom. Rodzice będą 
mieli okazję dowiedzieć się więcej o tych narzędziach za pośrednictwem samouczków wideo, 
seminariów internetowych prowadzonych na żywo, jak i wcześniej nagranych, wieczorów 
szkolnych i nie tylko. Znacznie więcej informacji na temat tych narzędzi i możliwości uczenia się 
zostanie przekazanych w terminie bliższym rozpoczęcia szkoły. 
 
Pomoc dotycząca Chromebooków będzie dostępna dla wszystkich uczniów zdalnie przez 
nauczycieli klasowych, a także za pośrednictwem zespołu usług informacyjnych poprzez e-mail 
(cbhelp@ccsd21.org) i dział pomocy. Opcje rozwiązywania problemów ze sprzętem i zamiany 
urządzeń będą możliwe na miejscu dla urządzeń, których nie można naprawić zdalnie lub które 
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wymagają wymiany. Dalsze szczegóły, takie jak lokalizacja i termin tych usług będą dostępne 
wkrótce. 
 
Aby rozpocząć zapoznawanie się z narzędziami technologicznymi CCSD21, zasobami i 
protokołami wsparcia, prosimy o przeczytanie poniższego dokumentu: 
 

● Narzędzia oferowane przez CSD21 do nauki online dla studentów i rodzin 

Codzienne śniadanie/lunch 
Dystrybucja posiłków będzie kontynuowana codziennie zgodnie z zasadami i przepisami Rady 
Edukacji stanu Illinois oraz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. W oparciu o 
aktualne zasady i przepisy, lokalne placówki utworzone na okres od marca do 14 sierpnia nie 
będą już mogły służyć jako miejsca odbioru codziennej dystrybucji posiłków. Zamiast tego 
posiłki będą musiały być odbierane w każdej szkole. Posiłki mogą otrzymywać tylko uczniowie 
szkół spełniających wymagania CEP, uczniowie, których wniosek o przyznanie bezpłatnego lub 
ulgowego lunchu został pozytywnie rozpatrzony oraz uczniowie bezpośrednio certyfikowani 
przez Radę Edukacji stanu Illinois. 
 
Więcej informacji na temat opcji posiłków, godzin odbioru i innych tematów związanych z 
uprawnieniami do posiłków zostanie podane, gdy tylko zostaną udostępnione szczegóły. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Cindy Kile, która jest odpowiedzialna 
za dostawy żywności w okręgu we współpracy z Organic Life, pod adresem 
cindy.kile@ccsd21.org lub telefonem (847) 520-2706. 

Powrót do lekcji w szkole 
Biorąc pod uwagę warunki lokalne, okręg ma nadzieję, że w poniedziałek 5 października 2020 r. 
nastąpi powrót do nauczania w szkole. Ostateczna decyzja o wznowieniu nauczania w szkole 
zostanie podjęta nie później niż w piątek 25 września 2020 r. Wszystkie wymogi dotyczące 
zdrowia i bezpieczeństwa określone w okręgowym planie ponownego otwarcia szkół będą w 
pełni obowiązywać, w tym wymogi dotyczące dystansu społecznego i noszenia okryć twarzy 
przez cały czas, z wyjątkiem jedzenia lunchu lub podczas przebywania na zewnątrz z 
zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. 
 
Okręg będzie nadal zapewniał możliwość nauki zdalnej w pełnym wymiarze godzin dla tych 
rodziców, którzy chcą zapisać swoje dziecko (dzieci) na rok szkolny 2020-2021. Termin 
zapisania się do programu nauki zdalnej w pełnym wymiarze godzin w roku szkolnym 
2020-2021 upływa 2 sierpnia o godzinie 23:59. 
(English  |  Español  |  Polski  |  Русский). 
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Ocena uczniów i przydział nauczycieli 
Wszyscy uczniowie CCSD21 będą oceniani na początku roku szkolnego 2020-2021 za pomocą 
odpowiednich testów przeprowadzanych zdalnie w celu zrozumienia zindywidualizowanych 
potrzeb edukacyjnych każdego ucznia oraz w celu wsparcia nauczycieli i rodziców w 
kształtowaniu środowiska uczenia się, które zapewnia wyeliminowanie luk w nauce, rozwiązanie 
problemu utraty nauki w czasie przerw w nauczaniu i opanowanie krytycznych umiejętności 
uczenia się. 

Zadania zespołowe i klasowe 
Wszystkie zadania w klasach podstawowych CCSD21 i zadania w zespołach gimnazjalnych 
należy traktować jako tymczasowe do czasu ukończenia przez okręg ponownej oceny 
wszystkich uczniów. W zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów, indywidualne zadania w 
klasie lub zadania w zespołach mogą się zmieniać. 
 
Dyrektorzy będą komunikować się bezpośrednio z rodzinami, przekazując informacje związane 
z wirtualnym rozpoczęciem roku szkolnego planowanym w każdej szkole. 


