
 

 

30 marca 2020 r. 

 

Drogie Rodziny i Wszyscy Wspierający CPS, 

 

W dniu dzisiejszym okręg ogłosi plan nauczania zdalnego dla uczniów od poziomu żłobka do 12, będący 

naszą odpowiedzią na zaistniałą sytuację zagrożenia zdrowia publicznego spowodowaną COVID-19. 

Pomimo że ten plan nie zastąpi doświadczenia zdobywanego podczas nauki w klasie ani całkowicie nie 

naprawi przepaści cyfrowej, która istnieje w naszym mieście, jest to wyraz ogromnego starania ze strony 

okręgu, aby dodać sił naszym nauczycielom i zapewnić im zasoby potrzebne do zaangażowania uczniów 

w wysokiej jakości nauczanie podczas zamknięcia szkół.  

 

Plan ten nie stanowi podejścia uniwersalnego - każda społeczność szkolna jest inna. Każda szkoła 

będzie przekazywać informacje rodzinom na temat swoich planów do 6 kwietnia, i zgodnie z nowymi 

wytycznymi z Wydziału Oświaty Stanu Illinois, plany nauczania zdalnego zostaną wdrożone 13 kwietnia, 

po naszej planowanej przerwie wiosennej. 

 

Nauczanie zdalnie tylko poprawi sytuację akademicką ucznia. 

Zaoferujemy uczniom zarówno opcje nauczania przy wykorzystaniu środków cyfrowych jak i 

niecyfrowych, a także dedykowane "godziny dostępności", podczas których uczniowie i rodziny będą 

mogli uzyskać wsparcie od nauczycieli za pośrednictwem Google Meet, rozmowy telefonicznej lub 

poczty e-mail. Podczas gdy będziemy oczekiwać od uczniów wykonywania zadanych zadań, a szkoły 

będą mogły oceniać ich pracę, oceny będą brane pod uwagę tylko jeśli poprawią ocenę ucznia i nie 

wpłyną negatywnie na akademicką sytuację ucznia. Uczniowie, którzy nie zaangażują się w pracę 

akademicką w pełni, będę mogli uzyskać niepełną ocenę i będzie się od nich oczekiwać uzupełnienia 

niedokończonych zadań po zakończeniu okresu nauczania zdalnego. 

 

Okręg rozdysponuje ponad 100000 urządzeń, aby zmniejszyć przepaść cyfrową. 

Zdajemy sobie sprawę, że w naszym mieście i w całym kraju istnieje znaczna przepaść cyfrowa, i szkoły 

upewnią się, że rodziny, które nie posiadają dostępu do technologii, będą mogły korzystać z 

wydrukowanych materiałów, dostarczonych przez okręg. Podczas gdy podejmujemy kroki, aby pomóc w 

zapewnieniu dostępu do materiałów dydaktycznych w różnych formatach, traktujemy poważnie nasz 

obowiązek, aby pomóc zmniejszyć tą przepaść cyfrową. Wykorzystując dane społeczno-gospodarcze i 

wskaźniki trudnej sytuacji, a także ściśle współpracując z dyrektorami naszych szkół, okręg będzie 

rozprowadzał 65000 szkolnych Chromebooków, laptopów i iPadów; 37000 nowych urządzeń oraz 

dodatkowych urządzeń uzyskanych z potencjalnych od dobroczyńców. W sumie, w ciągu nadchodzących 

tygodni rozprowadzimy ponad 100000 urządzeń wśród rodzin, aby zapewnić naszym uczniom znacznie 

większy dostęp do materiałów do nauki w formie elektronicznej. 

 

Nauczanie zdalne rozpocznie się w poniedziałek 13 kwietnia i będzie trwało do momentu, gdy szkoły 

zostaną ponownie otwarte - co obecnie zaplanowano na wtorek 21 kwietnia. Jednakże, nasz plan 

nauczania zdalnego jest zaprojektowany w taki sposób, aby, w razie, gdyby zaszła taka potrzeba, 

wspierać postępy w nauce naszych uczniów, jeśli szkoły pozostaną zamknięte na dłużej.  

 



 

 

Nie wiemy, jaka droga nas czeka, ale w najśmielszych snach nie oczekiwaliśmy, że w przecieraniu 

nowego szlaku będą nam towarzyszyć tak oddani i utalentowani nauczyciele. Jesteśmy w pełni 

przygotowani, aby wspierać naszych dyrektorów i nauczycieli podczas ich przygotowań do zdalnego 

nauczania naszych uczniów i jesteśmy pewni, że nasz plan nauczania zdalnego zapewnia ramy i 

narzędzia, aby nasi nauczyciele odnieśli sukces. 

 

Szkoły będą przekazywać szczegółowe informacje rodzinom na temat ich planów nauczania zdalnego 

przed rozpoczęciem przerwy wiosennej w poniedziałek 6 kwietnia. W międzyczasie, materiały do nauki 

dla uczniów są dostępne pod adresem www.cps.edu/remotelearning. CPS będzie aktualizować te 

materiały co dwa tygodnie.  

 

Chcemy podziękować wszystkim za ich cierpliwość w czasie, gdy pracujemy nad naszą odpowiedzią na 

tą sytuację zagrożenia zdrowia publicznego i obiecujemy, że będziemy w dalszym ciągu informować na 

bieżąco wszystkich interesariuszy CPS o podejmowanych decyzjach i udostępnianiu nowych 

materiałów. Pozostaje wiele kwestii, którymi należy się zająć, w tym zakończenie szkoły, przyjęcie na 

studia, przejście do kolejnej klasy oraz przyjęcie do szkół selektywnych. Zobowiązujemy się, że 

będziemy działać w sposób przejrzysty i będziemy nadal regularnie przedstawiać Państwu informacje.  

Dziękujemy Państwu za okazywane wsparcie w tym trudnym czasie i mamy nadzieję, że wszyscy w 

naszej społeczności CPS pozostaniemy zdrowi i bezpieczni. Prosimy pamiętać, aby pozostać w domach i 

utrzymywać dystans od innych osób za każdym razem, gdy Państwo wychodzą z domu. To w ten sposób 

osiągniemy to, na czym wszystkim nam zależy, to znaczy, spowolnimy rozprzestrzenianie się COVID-19 i 

dzięki temu szybciej ponownie spotkamy się z naszymi uczniami i pracownikami w szkole.  

 

Z poważaniem,  

 

Janice K. Jackson, EdD 

Dyrektor Generalny 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 

LaTanya D. McDade 

Naczelny Kurator Oświaty 

Chicagowskie Szkoły Publiczne 
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