
 

 
19 marca 2020 r. 

Szanowni Rodzice, Rodziny i Pracownicy CPS: 

Zgodnie z ogłoszeniem burmistrz Lori E. Lightfoot wydanym dziś w nocy, Chicagowskie Szkoły Publiczne 

pozostaną zamknięte do wtorku 21 kwietnia 2020 r. Podczas gdy chcemy jak najszybciej ponownie otworzyć 

szkoły, jest to bardzo poważne wyzwanie i popieramy decyzję burmistrz, uznającą zdrowie i dobre 

samopoczucie naszego miasta za priorytet. Wraz z rozwojem sytuacji będziemy na bieżąco dostarczać 

Państwu aktualnych informacji. 

Zdajemy sobie sprawę ze znaczącego wpływu, jaki zamknięcie szkół wywiera na każdego członka naszej 

szkolnej społeczności, i dążymy do tego, aby robić wszystko co w naszej mocy, aby wspierać naszych 

uczniów i ich rodziny w nadchodzących dniach. Od momentu zamknięcia szkół, zapewniliśmy ponad 90000 

paczek żywności dla naszych rodzin, które tego potrzebowały, i nadal będziemy zapewniać darmowe paczki 

żywnościowe zawierające posiłki na trzy dni dla każdego dziecka w gospodarstwie domowym. Dzięki 

niezwykle oddanym pracownikom wspierających nas w tym zadaniu w naszych szkołach, posiłki można 

odbierać między każdego dnia powszedniego 9 a 13. Oprócz tych niezwykłych pracowników zajmujących się 

przygotowywaniem posiłków, kierujemy nasze podziękowania do naszych dyrektorów, wicedyrektorów oraz 

pracowników sieci za okazane wsparcie. 

Z powodu wydłużonego okresu zamknięcia szkół, konieczne jest dokonanie ponownej oceny istotnych 

wydarzeń w kalendarzu szkolnym oraz rocznego harmonogramu i procedur przeprowadzania rocznych ocen 

uczniów i szkolnych planów oceny na poziomie okręgu. W wyniku dzisiejszej decyzji, okręg postara się o 

zwolnienie dotyczące okręgowej szkolnej polityki oceny jakości (School Quality Rating Policy - SQRP) od 

Stanowej Rady Edukacji Illinois (Illinois State Board of Education - ISBE) oraz wyda zalecenia dla Chicagowskiej 

Rady Edukacji (Chicago Board of Education), abyśmy utrzymali obecne oceny SQRP i przenieśli je na nowy rok 

szkolny. Biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, przeniesienie ocen SQRP jest 

najlepszą dostępną i najbardziej sprawiedliwą opcją dla naszych społeczności szkolnych.  

Oprócz zalecenia, aby przenieść oceny SQRP, okręg także zmienia swój harmonogram oceniania na 

podstawie wydłużonego okresu zamknięcia szkół. Podczas gdy okręg nadal bada długoterminowe 

implikacje decyzji burmistrz, anulujemy oceny na koniec roku, obejmujące: 

● NWEA 
● STAR Assessment 
● REACH Performance Tasks 

Ściśle współpracujemy z ISBE, City Colleges of Chicago, College Board oraz naszymi pozostałymi partnerami, 

aby zrozumieć, w jaki sposób to zamknięcie wpłynie na inne oceny, np. Illinois Assessment of Readiness, 

PSAT/SAT, kursy Dual Credit/Dual Enrollment, egzaminy Advanced Placement oraz International 

Baccalaureate a także wymagania dotyczące ukończenia szkoły oraz promocji uczniów. Podczas gdy 

wprowadzenie zmian w kalendarzu oceniania będzie najprawdopodobniej koniecznie, zobowiązujemy się 

zapewnić uczniom możliwość dostępu do krytycznych ocen związanych z przyjęciem do koledżu, selektywną 

rekrutacją oraz promocją uczniów.  

 



 

Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiona lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości akademickich i polityk, 

na które wpłynie to zamknięcie, oraz zobowiązujemy się do dalszego przesyłania Państwu aktualnych 

informacji dotyczących nowych decyzji podejmowanych przez władze stanowe i federalne na bieżąco.  

Aby zapewnić wsparcie dla uczniów i ich rodzin w czasie gdy nie odbywają się zajęcia szkolne, okręg 

zamieścił materiały do nauki w domu na stronie cps.edu/coronavirus, a także zapewnił uczniom kopie tych 

materiałów w formie papierowej przed zamknięciem szkół.  Nauczyciele i rodzice mogą mogą pobrać te 

materiały ze strony cps.edu/coronavirus i wykorzystywać te materiały wedle własnego uznania, aby zająć 

dzieci w czasie przerwy wiosennej. W nadchodzących dniach dostarczymy dodatkowe materiały i wytyczne.  

Wyzwania, które przed nami stoją, są bezprecedensowe, ale nie stanowią przeszkody nie do pokonania. 

Zdajemy sobie sprawę, że pojawiają się nowe ważne pytania o nasze normalne polityki i procedury szkolne i 

będziemy przesyłać Państwu aktualne informacje i wytyczne na bieżąco.  Poradzimy sobie w tym czasie 

niepewności razem - jako jeden okręg, jedna rodzina.  

Z poważaniem, 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Dyrektor Generalny Naczelny Kurator Oświaty 
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