
 

 

 

23 października, 2020 r. 

 

Drogie Rodziny CPS, 

 

W miarę jak zbliża się koniec pierwszej kwarty naszego roku szkolnego, pamiętamy o ogromnej pracy i poświęceniu 

naszych nauczycieli, pracowników i rodzin, którzy zebrali się razem, aby zapewnić naszym uczniom wysokiej jakości 

nauczanie, jednak wciąż istnieją ogromne wyzwania dla naszych uczniów z największymi potrzebami. Kolejne 

badania wykazały, że nauczanie zdalnie nie sprawdza się w przypadku wielu naszych uczniów.  

 

Podczas gdy COVID-19 pozostaje niezwykle poważnym zagrożeniem, dane ze szkół w Chicago i z całego kraju 

pokazują, że szkoły rzadko są źródłem zakażeń. Mając tą wiedzę, musimy zmierzyć się z założeniem, że budynki 

szkolne muszą pozostać zamknięte na czas nieokreślony, i uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby z powrotem 

sprowadzić uczniów do szkoły, począwszy od naszych najmłodszych uczniów i uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

 

Na początku tego tygodnia, rozesłaliśmy formularze zamiaru do rodzin z dziećmi zapisanymi w ramach programów 

przedszkolnych lub umiarkowanych lub intensywnych programów klastrowych, aby lepiej poznać ich chęć powrotu 

do nauczania bezpośredniego. Ten formularz został wysłany na adres osób wpisanych jako główny kontakt na listę 

w Aspen, naszym systemie danych o uczniach. Jeśli nie otrzymali Państwo formularza zamiaru, prosimy o kontakt 

ze szkołą. Oprócz aktualizacji Państwa informacji kontaktowych, formularze te mogą pomóc w odnotowaniu 

Państwa zamiaru powrotu do nauczania bezpośredniego lub kontynuacji nauki z domu.  

 

Naszym głównym priorytetem pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów i ich rodzin. Nie otworzymy 

ponownie szkół, jeśli nasi urzędnicy ds. zdrowia publicznego nie będą przekonani, że możemy to uczynić w 

bezpieczny i odpowiedzialny sposób. W dalszym ciągu będziemy oceniać sytuację zdrowia publicznego i ściśle 

współpracować z naszymi urzędnikami ds. zdrowia publicznego, aby mieć pewność, że stosujemy się do 

najnowszych wytycznych w zakresie zdrowia publicznego.  

 

Prosimy rodziny dzieci zapisanymi w ramach programu przedszkolnego lub klastrowego o uzupełnienie 

formularzy do 28 października. 

● Wszystkie rodziny będą mogły wybrać nauczanie bezpośrednie jeśli będzie ono prowadzone w trzeciej 

kwarcie — bez względu na to, jakiego wyboru dokonali Państwo w drugiej kwarcie.  

○ Jeśli już wypełnili Państwo formularz, mogą Państwo jeszcze zmienić swoją decyzję do 28 

października. 

● Jeśli zdecydują się Państwo na kontynuację nauczania w domu albo nie wypełnią Państwo formularza 

przed upływem terminu, Państwa dziecko będzie w dalszym ciągu uczestniczyło w nauczaniu wirtualnym 

w drugiej kwarcie. 

● Prosimy pamiętać, że z powodu rutynowych prac konserwacyjnych na stronie, formularz zamiaru nie 

będzie dostępny od godz. 18. w sobotę, 24 października do godz. 4 w niedzielę, 25 października. 

● Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o zapoznanie się z naszymi Często Zadawanymi Pytaniami lub 

odwiedzenie strony cps.edu/reopening2020, aby uzyskać dodatkowe informacje.  

 

 

https://www.nytimes.com/2020/06/05/us/coronavirus-education-lost-learning.html
https://www.nytimes.com/2020/06/05/us/coronavirus-education-lost-learning.html
https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2020/10/22/health/coronavirus-schools-children.html&sa=D&source=hangouts&ust=1603565427902000&usg=AFQjCNGEmwgmJkclxCIcRWw2vpemgFnqWQ
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq/
http://cps.edu/reopening2020
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Pod koniec tegorocznej jesieni, zajmiemy się szerszym angażowaniem społeczności CPS w zakresie ewentualnego 

rozszerzenia bezpośredniego nauczania dla dodatkowych klas. Jak zawsze, dziękujemy za Państwa wsparcie. Aby 

uzyskać więcej informacji na temat naszego planu utrzymania uczniów w zdrowiu, zapraszamy do odwiedzenia 

strony cps.edu/reopening2020. 

 

Z poważaniem  

 

Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 

Dyrektor Generalny  Naczelny Kurator Oświaty 

Chicagowskie Szkoły Publiczne  Chicagowskie Szkoły Publiczne 

 

 

 
 

Google Breakout Rooms 

 Nauczyciel Państwa dziecka może korzystać z nowej funkcji dostępnej w Google Meet, aby zintensyfikować 

doświadczenie Państwa dziecka z nauczaniem online. Podczas nauczania w czasie rzeczywistym, nauczyciele mogą 

teraz tworzyć pokoje szkoleniowe umożliwiające im dzielenie uczniów na mniejsze grupy. Pokoje szkoleniowe 

wzmacniają bezpośrednie nauczanie poprzez stwarzanie większych możliwości nauczania małych grup i współpracy 

uczniów oraz dyskusji na określony temat. W celu zapewnienia bezpiecznego i stosownego wykorzystania tego 

narzędzia, zapewniliśmy nauczycielom szczegółowe wytyczne i zalecenia dotyczące korzystania z pokojów 

szkoleniowych w Google Meet. 

 

Prosimy pamiętać, że pokoje szkoleniowe nie działają na urządzeniach mobilnych i prosimy nauczycieli o 

przeprowadzenie ankiet w swoich klasach przez wprowadzeniem tych pokoi, aby mieć pewność, że wszyscy 

uczniowie mają dostęp do tej funkcji. Jeśli maja Państwo pytania na temat tego, jak Państwa dziecko będzie 

korzystać z pokoi szkoleniowych w Google Meet, prosimy o kontakt z nauczycielem Państwa dziecka. 

 

Wybory LSC 

 Spraw, aby Twój głos został usłyszany w Twojej społeczności szkolnej! Po raz pierwszy w historii, rodzice, 

opiekunowie i pracownicy CPS mają możliwość zagłosowania na przedstawicieli LSC korespondencyjnie. Roześlemy 

rodzinom i pracownikom karty do głosowania korespondencyjnego z opłaconą kopertą zwrotną pod koniec tego 

miesiąca. Karty do głosowania korespondencyjnego muszą dotrzeć do szkoły do końca dnia wyborów LSC. Rodzice, 

opiekunowie i pracownicy mogą także odwiedzić swoją szkołę, aby zostawić swoją kartę do głosowania 

korespondencyjnego w szkole lub zagłosować osobiście.    

 

W przypadku głosowania dokonywanego osobiście, okręg wdraża rygorystyczne środki bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, obejmujące dystans społeczny, wymóg zakrywania twarzy oraz sprawdzanie stanu zdrowia i pomiar 

temperatury przed wejściem na teren budynków szkolnych. Okręg zaoferuje także głosowanie przed lokalem 

wyborczym dla osób niepełnosprawnych a także wirtualne głosowanie dla uczniów. 

 

Harmonogram wyborów: 

Głosowanie dokonywane osobiście dla rodziców, opiekunów, pracowników i członków społeczności: 

• Szkoły podstawowe: 18 listopada między godz. 7 a 19. 

• Szkoły średnie: 19 listopada między godz. 7 a 19. 
Głosowanie korespondencyjne dla rodziców, opiekunów prawnych i pracowników:  

https://www.cps.edu/school-reopening-2020/
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• Karty do głosowania korespondencyjnego muszą dotrzeć do godz. 19 w dniu wyborów (18 listopada w 
przypadku wyborów w szkołach podstawowych, 19 listopada w przypadku szkół średnich) 

Wirtualne głosowanie dla uczniów:  

• Uczniowie otrzymają elektroniczne karty do głosowania od dyrektorów 16 listopada, aby mogli 

zagłosować 17 listopada. 

Aby dowiedzieć się więcej o naszych wyborach LSC, zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga. 

 

Miesiąc Uznania dla Dyrektorów 

 Dołącz do nas i razem z nami złóż życzenia naszym dyrektorom z okazji Miesiąca Uznania dla Dyrektorów! W 

dalszym ciągu będziemy chwalić niesamowitą pracę naszych dyrektorów przez cały Miesiąc Uznania dla 

Dyrektorów. Obejrzyj wiadomość wideo od dr Jackson, przeczytaj o wybitnych dyrektorach takich jak dr Jo 

Easterling-Hood z McDowell Elementary ora dr Jacqueline Medina z Talman Elementary oraz przyłącz się do nas w 

udostępnianiu uznania dla naszych dyrektorów w mediach społecznościowych korzystając z #PrincipalPrideChi oraz 

tagując @chipubschools na Twitterze i Instagramie lub @chicagopublicschools na Facebooku. 

 

Październikowe Spotkanie Rady Edukacji 

Październikowe spotkanie Rady Edukacji odbędzie się w środę 28 października o godz. 10:30. Jak zawsze, 

zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, aby obejrzeć przekaz na żywo i na bieżąco śledzić informacje przekazywane 

przez liderów okręgu, członków Rady i członków społeczności. 

 

https://www.google.com/url?q=https://blog.cps.edu/2020/10/21/2020lscelections/&sa=D&source=hangouts&ust=1603550602303000&usg=AFQjCNFd5s8YRS1eVQv6_Z-HCGvOGZl5_Q
https://www.facebook.com/TheFundChicago/videos/vb.171215529722880/388324665878001/?type=3&theater
https://blog.cps.edu/2020/10/22/my-entire-career-prepared-me-for-a-year-like-this/
https://blog.cps.edu/2020/10/22/my-entire-career-prepared-me-for-a-year-like-this/
https://blog.cps.edu/2020/10/15/when-you-know-how-to-listen-you-know-how-to-lead/
http://www.youtube.com/chipubschools

