
 

 

 

12 czerwca, 2020 r. 

  

Drodzy Rodzice i Rodziny CPS, 
  
Zapraszamy na uroczystość zakończenia szkoły w całym naszym mieście w niedzielę na godz. 13. 
Chciałabym zacząć od kilku słów o uczniach Klasy 2020 w CPS, którzy niestety nie będą mieli 
uroczystego wręczenia dyplomu, którego oczekiwali jeszcze kilka miesięcy temu. Jako była dyrektor 
liceum wiem, ile te ceremonie znaczą dla uczniów i ich rodzin. Ale światowa pandemia nie powstrzyma 
nas przed świętowaniem ich sukcesu. Pracowaliśmy razem z władzami miasta, aby zorganizować 
wirtualną uroczystość wręczenia dyplomów w całym mieście, które będzie nadawane w telewizji i 
streamowane na żywo w mediach społecznościowych. 

Chcę, żeby nasi młodzi liderzy wiedzieli, jak bardzo mnie inspiruje ich pokolenie. Podczas gdy 
nagrywałam swoje komentarze dotyczące rozpoczęcia przed wydarzeniami, które miały miejsce w 
ciągu ostatnich dwóch tygodni, pomyślałam, że musicie mieć świadomość potencjału wprowadzania 
zmian, jaki drzemie w Waszym pokoleniu. W ciągu ostatnich tygodni, pomogliście przemienić dyskusję 
odbywającą się wokół przemocy motywowanej rasizmem. Bez Waszej pasji i udziału, nie wierzę, że 
nasz naród doszedłby do tej prostej prawdy: czarne życia mają znaczenie. 

Zajęcia szkoły letniej będą odbywały się wirtualnie. 
4 czerwca, ISBE ogłosiła Zaktualizowane Wytyczne nt. Zajęć Szkoły Letniej i Innych Dozwolonych 
Czynności. Okręg dokładnie zapoznał się z wytycznymi i ustalił, że w najlepszym interesie naszych 
uczniów i pracowników jest to, abyśmy realizowali zajęcia szkoły letniej wirtualnie zgodnie z planem. W 
czasie, gdy opracowujemy plany na ewentualny powrót do bezpośredniego nauczania jesienią, 
uważamy, że sprowadzanie uczniów i pracowników z powrotem w tym momencie byłoby 
przedwczesne z powodu trwających wyzwań związanych z bezpośrednim nauczaniem. 
  
Opracowujemy plany na przyszły rok i potrzebujemy informacji zwrotnej od Państwa. 
Podczas gdy nadal pracujemy nad planem na przyszły rok szkolny, jest dla nas ogromnie ważne, aby 
uzyskać od Państwa informacje, co pozwoli nam przygotować się na utrzymanie bezpiecznych i 
przyjaznych warunków do nauki. Aby wspomóc uzyskanie informacji potrzebnych do kontynuowania 
naszego podejścia jesienią, zaczynamy przeprowadzać serię ankiet i formowanie grup fokusowych dla 
uczniów, rodzin i pracowników. 
  
Podczas gdy pozostaje mnóstwo decyzji do podjęcia, Centra ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) 
opracowały wytyczne dla okręgów szkolnych, do których będziemy się stosować, gdy pojawi się 
możliwość ponownego otwarcia szkół.  Okręg szkolny tak duży i złożony jak nasz wymaga dokładnych 
wytycznych, które mają zastosowanie do dużej różnorodności potrzeb w naszych szkołach. W chwili 
obecnej zapoznajemy się z tymi scenariuszami, abyśmy mogli w nadchodzących tygodniach przedstawić 
Państwu projekt wytycznych dotyczących ponownego otwarcia budynków szkolnych. 
  
Pomimo że nadal pracujemy nad naszym projektem wytycznych, wiemy już na podstawie wytycznych 
CDC, że będziemy musieli wprowadzić szereg znacznych zmian, aby ponowne otwarcie naszych 
budynków szkolnych mogło być bezpieczne. 
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Dzisiaj wiemy, że podstawowe zasoby pozwalające na zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa będą 
musiały być zapewnione we wszystkich szkołach: 

● Każdy będzie musiał nosić maseczki i okręg zapewni ich ograniczoną liczbę uczniom i 
pracownikom na początku roku szkolnego; 

● Płyn do odkażania rąk będzie musiał być łatwo dostępny w budynkach 
● Będą obowiązywać protokoły bardzo dokładnego sprzątania i dezynfekcji; 
● Oraz każdego dnia będzie miał miejsce pomiar temperatury uczniów i pracowników. 

  
Potrzeby naszych uczniów dotyczące sfery naukowej, socjalnej i emocjonalnej będą większe niż zwykle i 
jesteśmy przygotowani, aby okazać im wsparcie. Państwa odpowiedzi będą źródłem informacji 
niezbędnych do procesu planowania i pomogą nam upewnić się, że uczniowie i pracownicy bez 
problemów przejdą do nowego roku szkolnego. 
  
Wszystkie te zmiany wymagają znacznego planowania i koordynacji na poziomie okręgowym, szkolnym i 
klasowym. Na początku tego lata zapewnimy szkołom jasne wytyczne na temat sposobu 
opracowywania planów i struktur niezbędnych, aby jak najlepiej wspierać uczniów. 
  
W dalszym ciągu zobowiązujemy się do rozpoczęcia roku szkolnego we wtorek 8 września. Jednakże, jak 
będzie ono wyglądało i ilu uczniów na raz będzie mogło wrócić zależy także od etapów ponownego 
otwierania na terenie stanu Illinois. 
  
Czekamy z niecierpliwością na informacje od Państwa, nasze ankiety pojawią się w najbliższych dniach. 
Doceniamy Państwa chęć pomocy, zaangażowanie i poświęcenie podczas naszej wspólnej pracy, której 
celem jest jak najlepsze wykorzystanie kolejnego bezprecedensowego roku szkolnego. 
  
Janice K. Jackson, EdD 
Dyrektor Generalny 
Chicagowskie Szkoły Publiczne 
  
 

 


