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Nadchodzące wydarzenia
Parent Forum:Bell Schedule
May 1 at EPHS
6:30-7:30 p.m.
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Committee of the Whole
6:30 p.m.
May 16 at EPHS
Regular Board Meeting
7:00 p.m.
Graduations
May 20 at EPHS
12:00 p.m.
May 22 at Elm Middle School

Streszczenie spotkania okręgu szkolnego na temat technologii “Into the Cloud” (W Chmurę),

Wstęp
Byłoby niedomowieniem powiedziec przez jak wiele zmian w tym roku
przeszedł okręg szkolny Elmwood Park CUSD #401, oraz ile zostało przygotowanej podstawy na przyszłe lata. W związku z tyloma zmianami oraz
przyszłymi planami na zmiany, ktorych realizacja potrwa przez wiele lat,
zaistniała widoczna potrzeba aby okręg szkolny przedstawił dla wszystkich
zainteresowanych skumulowaną ocenę okręgu szkolnego, w jakim kierunku
się posuwa, oraz powody dlaczego. Dlatego tez odbył się pierwszy “State of
the District” (Stan Okręgu Szkolnego).
Informacje dostarczone w tym i w następnym wydaniu są zbiorem ogłoszen,
wydarzen, i dyskusji, z indywidualnych szkoł oraz okręgu szkolnego, jak i
raportow z posiedzen zarządu szkoły. Celem nie jest przedstawienie czegos
monumentalnie nowego, a raczej skonsolidowanie informacj z całego roku w
dwoch krotkich wydaniach “Superintendent Spotlights” (Punkty Uwagi Kuratora Oswiaty)
Czytając, jezeli masz jakies pytania, komentarze, oraz/
lub obawy, zachęcam do skontaktowania się ze mną
pocztą elektroniczną waden@epcusd401.org lub
dzwoniąc na numer 708-583-5831. Dziękuję i zyczę
przyjemnego czytania.
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Wizja i Cele
Porownując się do sąsiednich okręgow szkolnych, okręg
szkolny Elmwood Park #401 znajduje się w interesującej
pozycji. Jest jedynym okręgiem w powiecie Cook, poza
Chicago Public Schools, ktory jest samodzielnym okręgiem szkolnym “unit district”, czyli składa się z zespołu
szkoł, ktore wszystkie podlegają pod ten sam okręg
szkolny. Nadaje to okręgowi mozliwosc zapewnienia
usług nauczania oraz wspierania uczniow od przedszkola - do klasy 12-tej, bez dzielenia się swoimi dochodami z innymi okręgami szkolnymi. Rowniez, okręg jest
wielkosci zaledwie dwoch mil kwadratowych co stwarza
poczucie wspolnoty, ktora moze nie byc tak spotykana w
większych pod iloscią uczniow, oraz rozmiaru,
“samodzielnych okręgach szkolnych” (unit districts).
Bycie małym “samodzielnym okręgiem szkolnym” ma
wiele korzysci niedostępnych dla wielu innych okręgow
szkolnych. Wizją okręgu szkolnego jest korzystanie z
tych zalet, wzmacniając praktykę nauczania oraz
rozszerzenia usług dostępnych dla uczniow, dodatkowo
stając się jeszcze bardziej konkurencyjnym wobec
sąsiednich okręgow szkolnych w przyciąganiu rodzin do
wprowadzenia się do okręgu.
Głownym celem okręgu szkolnego było rozeznanie się i
stworzenie planu ktory pozwoliłby rozszerzyc narzędzia
i usługi technologiczne w całym okręgu szkolnym
Elmwood Park #401. Rekomendacje skierowane do,
oraz zatwierdzone przez Kuratorium Oswiaty dotyczą
zmian w rodzaju i dostępnosci obecnych urządzen,
rozwoju zawodowym dla nauczycieli, oraz stworzenia
srodowiska roznorodnego nauczania dla uczniow
(blended learning).
Następnym celem dla okręgu szkolnego było ocenic i
wprowadzic pionowy program nauczania w czterech
głownych dziedzinach i stworzyc mozliwosci dla kwalifikujących się uczniow do awansowania, oraz do mozliwosci obrania dowolnych sciezek nauki oraz/lub okazji
na zdobycie podwojnego kredytu (dual credit). Inne cele
związane z programem nauczania i instrukcji zawierają
rozeznanie się, stworzenie, i wprowadzenie opartego na
standardach swiadectwa dla klas od przedszkola do 6-tej
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klasy. Zmieniłoby to jak patrzymy na dane i wyniki ucznia, adresując praktykę oceniania i oczekiwan, oraz analizę zadan i testow ktore uczniowie wykonują. Okręg
szkolny takze ponownie analizuje serwisy dostępne dla
uczniow, nauczycieli, administratorow, oraz okręgu jako
całosc, w odniesieniu do spełniania potrzeb socjalnoemocjonalnych oraz potrzeb akademickich uczniow.
Dotyczy to wszelkich swiadczen ktore powinny byc
oferowane dla uczniow edukacji ogolnej oraz uczniow z
zindywidualizowanym planem kształcenia
(Individualized Education Plan - IEP), lub uczniow programu dwujęzycznego lub angielskiego jako drugi język
(ESL). Okręg jest w trakcie ponownej oceny wspołpracy
z Leyden Area Special Education Cooperative (LASEC) i
dostarczy do Kuratorium Oswiaty rekomendacje na podstawie wynikow tej analizy.
Okręg szkolny pracuje nad zapewnieniem kontynuacji
swiadczen dla wszystkich uczniow ze specjalnymi potrzebami oraz zapewnieniem niezbędnych srodkow
gwarantujących sukces uczniow i personelu. Okręg
szkolny ponownie oceni oferowane programy, kwalifikacje, i dostarczane srodki dla uczniow otrzymujących
swiadczenia dwujęzyczne oraz języka angielskiego jako
drugi język (ESL). Okręg szkolny zareagował stosownie
do własnej ponownej oceny sposobu w jaki najlepiej
dostarczac swiadczen. Jest on podobny do tego oferowanego uczniom nie otrzymującym swiadczen nauki
języka angielskiego jako drugi język.
Okręg szkolny opracowuje i realizuje plan remontow w
poszczegolnych miejscach w budynkach szkolnych. Dodatkowo okręg szkolny opracowuje harmonogram
ukonczenia elementow dotyczących “Life Safety” (Bezpieczenstwo Zycia) oraz harmonogram ewentualnych projektow dotyczących dodania budynkow lub
remontow obiektow sportowych. W celu wsparcia tych
przedsięwzięc, zostały podjęte działania aby odpowiednio budzetowac i nie postawic okręgu szkolnego
“na minusie” oraz zeby nie obciązyc kosztami podatnikow. .
Ponadto, okręg szkolny rozszerzy starania lokalnego
programu pomocy, ktory będzie
dotyczył, lecz nie ograniczał się do,
komunikatow oraz warsztatow na
temat zdrowia i bezpieczenstwa
publicznego, wspołpracy z lokalnymi zarządami w sprawach wspolnych interesow, oraz promocję inicjatyw i sukcesow okręgu szkolnego.

Lato 2017 I Finanse Stanu Illinois (Oraz Nasze)
W obecnym czasie, prawdopodobnie nie ma bardziej delikatnego tematu w stanie Illinois anizeli finanse. Czy
dotyczy to podatkow od nieruchomosci, podniesienie podatku dochodowego, dodanie nowych podatkow od roznych usług, lub zapewnienie przez stan odpowiednich srodkow finansowych dla szkoł oraz emerytur, temat finansow nadaje dalszej niepewnosci dla szkoł, lokalnych społecznosci, oraz lokalnych jednostek rządowych.
Poprzedniego lata w trakcie stanowej “rozgrywce budzetowej” (budget showdown), wiele okręgow szkolnych w
całym stanie nie było pewnych czy będzie je stac na otwarcie szkoł na czas. Inne okręgi szkolne podkresliły, ze
mogą zacząc szkołę na czas, ale nie były pewne jak długo będą w stanie pozostac czynne. Tymczasem nasz okręg
szkolny przekazał informacje mieszkancom oraz pracownikom, ze szkoła zacznie się na czas i będzie otwarta
resztę roku szkolnego. Kryzys budzetowy zakonczył się porozumieniem zastosowania wzoru finansowania oparty
na dowodach (evidence-based funding formula). W ten sposob mają zostac rozwiązane rozbieznosci finansowe w
całym stanie.
Uzywając nowej formuły, zostało przeprowadzone szereg obliczen wprowadzające rozne zamienniki i wartosci
ktore były zmieniane przy kazdym obliczeniu. Oszacowane obliczenia pokazywały przedział pomiędzy poł miliona dolarow strat do około 360,000 dolarow zysku. Dopiero dwa tygodnie temu zostały dokonane koncowe
obliczenia przez stan i poinformowano okręgi szkolne o ich dodatkowych srodkach finansowych do otrzymania
do konca roku fiskalnego 2018
Dodatkowo wynikiem kryzysu budzetowego jest kontynuacja dialogu pomiędzy ustawodawcami a Ministerstwem
Oswiaty Stanu Illinois z powodu frustracji wobec okręgow szkolnych ktore wyrazały brak mozliwosci otwarcia
szkoł na czas, lub tez niemozliwosci bycia otwartymi na cały okres trwania roku szkolnego, kiedy ich fundusze
sugerowały w przeciwnym wypadku.
W czasie gdy finanse były tematem na szczeblu stanowym, były zdecydowanie punktem rozmow tutaj, na poziomie lokalnym. Rozmowy dotyczyły odbywających się
negocjacji w sprawie umow ze związkiem
Table 1
zawodowym Elmwood Park Educational Team
(EPET) (Zespoł Edukacyjny) oraz nowo utworzonym
związkiem zawodowym personelu pomocniczego
(PSRP). W dodatku, w tym samym czasie, własciciele
nieruchomosci przechodzili trzy-letnią wycenę ich
domow przez urząd podatkowy powiatu.
Więc dlaczego finanse były tak waznym tematem?
Tabela 1 przedstawia ogolny stan funduszy ktore
tworzą nasz budzet operacyjny. Od roku fiskalnego
2013 poprzez rok fiskalny 2017, mozna zobaczyc
koncowe dochody, wydatki, oraz nadwyzkę/deficyt, wraz z prognozą na terazniejszy rok fiskalny. Mozna zauwazyc ze w roku fiskalnym 2014 zaczęły się zmiany. Wydatki zaczęły przekraczac nasze dochody. Rok fiskalny
2016 był pierwszym, od wielu lat, gdzie okręg szkolny operTable 2
ował na deficycie. Stan ten utrzymywał się w roku fiskalnym
2017 i przewidziany jest rowniez na rok fiskalny 2018.
Tabela 2 przedstawia analizę dochodow w porownaniu do
wydatkow. Czarny słupek oznacza dochody, a czerwony wydatki. Patrząc na łączne wydatki okręgu szkolnego, jest
wazne przyjrzec się trzem głownym funduszom ktore są
dozwolone na mocy Kodeksu Szkolnego na pokrycie takich
operacji. Są nimi Fundusz Edukacyjny, Fundusz Działalnosci
i Zarządzania, oraz Fundusz Transportowy.
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Fundusz Edukacyjny
Historycznie, kwota Funduszu Edukacyjnego była ograniczona do sumy jaką okręg szkolny był w stanie sciągnąc z
podatkow (levy). Kolejnym wynikiem kryzysu
budzetowego było zniesienie tego ograniczenia. Od ostatniego lata, okręgi szkolne są w stanie sciągac podatki
powyzej normalnie sciąganych dwoch do trzech procent.
Jednak patrząc na Tabele 3, to nie sciąganie podatkow
zmniejszy deficyt znajdujący się w Funduszu Edukacyjnym.
Okręg szkolny uzywa Funduszu Edukacyjnego do płacenia
wynagrodzen i swiadczen pracowniczych, rachunkow
za edukację specjalną, oraz na budzety poszczegolnych
budynkow i departamentow. W ciągu szesciu fiskalnych lat,
wynagrodzenia podniosły się nieco ponad 3 miliony
dolarow, a swiadczenia pracownicze o 925,000 dolarow,
Table 3

więc razem prawie 4 miliony dolarow.
Tabela 4 przedstawia wszystkich pracownikow pełnoetatowych w następujących pięciu grupach: Administracja,
EPET (nauczyciele lub certyfikowani pracownicy), PSRP
(personel pomocniczy), Porządki/Konserwacja, i NieZwiązkowi (osoby pracujące dla okręgu szkolnego nie
nalezące do związkow zawodowych). Tabela przedstawia
wszystkich pracownikow pełnoetatowych od roku fiskalnego 2014 poprzez liczbę przewidzianą na rok fiskalny 2019.
W grupie Administracji zaszło kilka zmian dotyczących
rodzaju i liczby pozycji. Więcej na temat tych zmian i ich
ogolny koszt za moment. Zmiany w grupie EPET przeglądniemy na podstawie istniejących trendow zapisow do
szkoł. W grupie PSRP zaszło do zwiększenia ilosci pozycji
pełnoetatowych ze względu na potrzeby naszych uczniow
ze specjalnymi potrzebami oraz ze względu na potrzebę
dodatkowych pracownikow monitorujących szkołę srednią.
W grupie Administracji zaszło wiele zmian na kazdym poziTable 4
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omie zaczynając od nowych pozycji, pełnionych
obowiązkow, oraz ilosci przepracowanych dni. Jestesmy
swiadomi ze niektorzy uwazają ze nasz okręg szkolny ma za
wielu administratorow. Jakiekolwiek działania zostały
podjęte w zmianie liczby lub rodzaju stanowisk w administracji, zaszły z myslą aby nie miały zadnego wpływu na
koszty, oraz zeby te stanowiska słuzyły okreslonemu,
większemu celu w ramach wizji naszego okręgu szkolnego.
W roku fiskalnym 2016, celem wsparcia biura okręgu
szkolnego w nadzorowaniu danych personelu,
wynagrodzen i swiadczen pracowniczych, oraz kwestii
dyscyplinarnych i skarg, zostało dodane stanowisko administracyjne, Kierownika do Spraw Zasobow Ludzkich. W
roku fiskalnym 2017, aby pomoc dowodzic Inicjatywę
Technologiczną Okręgu Szkolnego, zostało stworzone stanowisko Koordynatora Instruktazowej Technologii. Stanowisko to zostało wypełnione przez panią Jessica Iovinelli.
Pozycja ta została stworzona głownie aby pomoc w szkoleniu personelu w oprogramowaniu “G Suite dla szkoł”, oraz
by pomoc przy transformacji okręgu szkolnego w bardziej
zaawansowaną technologicznie instytucje. Między rokiem
fiskalnym 2017 a 2018, stanowisko Kierownika do Spraw
Finansow, jak rowniez stanowisko Kierownika do Spraw
Zasobow Ludzkich zostało rozwiązane. Zamknięcie tych
dwoch pozycji doprowadziło do stworzenia jednego stanowiska Asystenta Kuratora Oswiaty do Spraw Finansow i
Działalnosci, ktore zostało wypełnione przez pana Jim Jennings.
Posada Asystenta Kuratora Oswiaty do Programu Nauczania i Instrukcji została podzielona na dwa stanowiska:
Kierownika do Spraw Programu Nauczania i Instrukcji oraz
Kierownika do Spraw Usług Studenckich. Stanowiska te
zostały stworzone ze względu na ogromną potrzebę w obu
dziedzinach, a ktora nie mogła byc skutecznie adresowana
przez jedną osobę. Stanowiska te zostały wypełnione przez
Dr. Leah Gauthier i Dr. Kari Smith. Rok fiskalny 2018, był
rowniez ostatnim rok istnienia stanowiska Kierownika Programu Czytania, ktorego obowiązki przejęła Dr. Gauthier.
W roku fiskalnym 2018 został stworzony Wydział Usług
Studenckich. Stanowisko Dr. Smith, ktora dowodzi tym
wydziałem, ma na celu pomoc okręgowi szkolnemu stac się
niezaleznym w sprawach usług, ich doręczenia, oraz kierowania edukacją specjalną. Stałoby się tak za sprawą szczegołowej analizy wspołpracy pomiędzy okręgiem szkolnym
a Leyden Area Special Education Cooperative (LASEC).
Mowiąc wprost, okręg szkolny płaci setki tysięcy dolarow
dla LASEC za administratorow, ktorzy nie są bezposrednio
zatrudnieni, ani nadzorowani, przez okręg szkolny Rowniez, nie pracują na pełnym etacie dla okręgu szkolnego.
Więcej na ten temat w drugim wydaniu “Punktow Uwagi
Kuratora Oswiaty”.

Fundusz Edukacyjny
Od roku fiskalnego 2019, wszyscy na stanowiskach administracyjnych będą pracowali 12 miesięcy, z wyjątkiem Dziekanow, ktorzy będą pracowali 10 miesięcy, oraz
wicedyrektorow szkoł podstawowych i gimnazjum,
ktorzy będą pracowali 11 miesięcy. Rowniez, zostaną
dodane dwa nowe stanowiska administracyjne
Koordynatora Edukacji Specjalnej. Więcej na ten temat w
następnym wydaniu. Podczas gdy od tego roku jest o
jedno pełnoetatowe stanowisko administracyjne więcej,
przewiduje się ze suma brutto wynagrodzen administratorow, będzie nizsza o 46,000 dolarow od roku
poprzedniego.

od roku fiskalnego 2015 odnotowano stratę netto ponad
100 uczniow zapisanych do okręgu szkolnego, glownie w
szkole sredniej. Wiadomym jest ze nasza lista zapisanych
uczniow waha się, i chociaz liczba, pomijając szkołę srednią, moze nie byc do konca istotna, potrzeby naszych
uczniow zdecydowanie wzrosły. W przyszłym roku zamierzamy zblizyc się do 60% zapisanych uczniow
kwalifikujących się na darmowe lub tansze posiłki.
Liczba uczniow dla ktorych język angielski jest drugim
językiem oraz ilosc uczniow specjalnych potrzeb, rowniez powiększają się w liczbach i potrzebach.

Chociaz w ostatnim roku szkolnym nastąpiło wiele
zmian w hierarchii administracyjnej, istnieje przekonanie ze te zmiany odzwierciedlają co jest najlepsze dla
okręgu szkolnego w działaniu i osiągnięciu swych wielu
celow rozwinięcia naukowych doswiadczen uczniow
oraz wsparcia personelu, rodzicow, i kierownictwa
szkoł.

Table 5

Od roku fiskalnego 2014 odnotowano stratę netto 0.5
etatu w grupie pracownikow EPET. Tabela 5 pokazuje ze

Inne Fundusze
Fundusz Działalnosci i Zarządzania, ktory przedstawiony .
jest w Tabeli 6, jest głownie odpowiedzialny za opłaty
wszystkich usług, napraw, i projektow utrzymania lub
polepszenia naszych obiektow. Co dzieje się w ramach
tego funduszu zostanie wytłumaczone dokładnie w
sekcji Budynki i Tereny. Mimo ze istnieją projekty ktore
trzeba wykonac, nadwyzka w tym funduszu jest uzywana w staraniach zrownowazenia deficytu znajdującego się w Funduszu Edukacyjnym.

Table 7

Table 6

Fundusz Transportowy, widoczny w Tabeli 7, jest odpowiedzialnym za opłatę wszystkich usług transportowych dla uczniow z zindywidualizowanym planem
kształcenia (IEP), głownie dla tych uczniow ktorzy są
umieszczeni w innych szkołach. Wydatki transportowe
zmieniają się z roku na rok. Nadwyzka w tym funduszu
jest rowniez uzywana w staraniach zrownowazenia
deficytu znajdującego się w Funduszu Edukacyjnym.

Tabela 8 przedstawia nasz przewidywany bilans na
koniec roku, lub tak zwane “rezerwy.” Pomiędzy rokiem
fiskalnym 2013 a 2018, bilanse zmalały o połowę.
Oprocz pokrywania deficytu lat fiskalnych 2016-2018,
fundusze zostały rowniez
przeznaczone na naprawy
Table 8
budynkow szkolnych i
projekty, takie jak,
stołowkę i salę gimnastyczną w szkole podstawowej Elmwood,
skrzydło działu nauki
scisłej w szkole sredniej,
naprawy murarskie,
dodanie większej ilosci
zabezpieczonych wejsc do
budynkow, itd.
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Fundusze Tytułowe
Okręg szkolny otrzymuje
prawie 800,000 dolarow z
funduszy Tytułowych. Ze
względu na nasze dane demograficzne, spodziewamy się ze
koncowa suma funduszy zostanie taka sama. Poprzedniego
maja, kiedy zostały przeglądnięte lata wydatkow,
zarząd szkolny postanowił
rozszerzyc swoje oznaczenie
Tytułowe dla wszystkich szkoł,
oprocz szkoły sredniej, co
pozwoli lepiej wykorzystac te
fundusze. Rowniez, ze względu
na to ze okręg szkolny opracował wieloletnią wizje, zostały
ustalone priorytety ktore
pomogą w planowaniu finansowym i uzycia funduszy
Tytułowych do zapłaty za
nowy, połączony między
klasami, program nauczania,
oraz za wiele mozliwosci
rozwoju zawodowego.
Fundusze Tytułowe na ten rok,
i lata przyszłe, będą rowniez
uzyte aby: dostarczyc 480
urządzen elektronicznych do
obydwoch szkoł podstawowych, dostarczyc
urządzen do przejscia na 1:1 w
gimnazjum, zaopatrzyc przedszkole w tablety i komputery
Chromebook, zapłacic za program nauczania socjalnoemocjonalnego dla całego
okręgu szkolnego, oraz za
związane z nim szkolenie,
poszerzyc mozliwosci rozwoju
zawodowego w kierunku instruktazowych technologii,
powiększyc usługi bibliotek,
zapewnic nauczycielom
członkostwo w organizacjach
zawodowych w ich kierunkach
nauczania, oraz umozliwic im
uczestnictwa w stanowych konferencjach, oraz zatrudnic
dwoch trenerow od instruktazu.
Nie tylko będziemy w stanie
zrobic to wszystko, ale oprocz
tego będziemy mieli pozostałe
fundusze do przeznaczenia na
wspieranie okręgu szkolnego w
osiągnięciu swoich wielu celow.
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Inne Fundusze

Dodatkowe czynniki wpływające na
bilans funduszu, pomijając projekty
budowlane, dotyczą wzrostu w swiadczeniach i wynagrodzeniach pracownikow. Nie jest to wynikiem wzrostu
linii budzetowych budynkow szkolnych
czy/lub departamentow.
Na początku poprzedniego roku,
wiedząc ze wydatki juz wtedy przerastały dochody, urząd okręgu szkolnego, przejrzał prawie tysiąc linii rachunkow działalnosci z poprzednich lat.
W rezultacie, zarząd okręgu szkolnego
był w stanie zidentyfikowac ponad
300,000 dolarow w Funduszu
Edukacyjnym i ponad 400,000 dolarow
w Funduszu Działalnosci i Zarządzania
w wydatkach ktore mozna było
zmniejszyc. Było to mozliwe dzięki
wstrzymaniu przyszłych projektow,
konsolidacji zbędnych rachunkow i wydatkow, anulowaniu subskrypcji, oraz
zatrzymaniu niepotrzebnych zamowien.
Redukcje te były wykonane nie tylko dla
oszczędnosci, ale rowniez poniewaz nie
miały znaczącego wpływu na warunki
nauki.
Patrząc w jaki sposob okręg szkolny
sciąga podatki i jak stan Illinois, jak
wspomniano wczesniej, zniosł ograniczenie na sciąganie podatkow, okręg
szkolny zdecydował zuzyc Fundusz
“Tort” i ograniczyc dalsze sciąganie podatkow. Dodatkowo okręg szkolny postanowił zaprzestac sciągania podatkow
w innych funduszach, takich jak
Fundusz Emerytury i Pracy. Pozycje
znalezione w Funduszu “Tort”, w
większosci
Table 9

dotyczące rachunkow prawnych, kosztow od odpowiedzialnosci cywilnej, odszkodowan pracowniczych i projektow,
zostały wchłonięte przez Fundusz
Edukacyjny, Funduszu Działalnosci i
Zarządzania, lub obcięte.
W trakcie tego roku, okręg szkolny był
w stanie zidentyfikowac inne miejsca
gdzie mozna zmniejszyc wydatki lub
wykorzystac alternatywne zrodła
dochodow by opłacic obecne wydatki, a
konkretnie uzycie funduszy z Tytułu I
(Title I). W rezultacie, okręg szkolny
oczekuje zmniejszenia swoich wydatkow o 377,000 dolarow. Ponownie,
nie ma to znaczącego wpływu na
warunki nauki.
W trakcie tego roku, okręg szkolny był
w stanie zidentyfikowac inne miejsca
gdzie mozna zmniejszyc wydatki lub
wykorzystac alternatywne zrodła
dochodow by opłacic obecne wydatki, a
konkretnie uzycie funduszy z Tytułu I
(Title I). W rezultacie, okręg szkolny
oczekuje zmniejszenia swoich wydatkow o 377,000 dolarow. Ponownie,
nie ma to znaczącego wpływu na
warunki nauki.
Jak widac w Tabeli 9, okręg szkolny
spodziewa się byc 176,000 dolarow na
plusie w przyszłym roku fiskalnym. To
zmiana sytuacji o ponad milion dolarow.
Nalezy podkreslic ze dokonano tego bez
zwolnienia personelu. Nie tylko przewidujemy bycie na plusie, ale takze
dodajemy 5 pełnych etatow do grupy
pracownikow Zespołu Edukacyjnego
(EPET) , 3 pełne etaty do grupy pracownikow personelu pomocniczego (PSRP), oraz
1 pełny etat do grupy
pracownikow NieZwiązkowych (NonUnion).

Budynki i Tereny
Przez lata Departament Budynkow i Terenow wykonał bardzo wazne prace konserwacyjne, ktore pozwoliły
przedłuzyc zywot naszych systemow mechanicznych, oraz
wykonał wielu napraw. Nasze budynki są juz dosc stare.
Okręg szkolny musi zbadac potrzeby wielkosci pomieszczen szkolnych, biorąc pod uwagę biezące srodowisko
nauki i w jaki sposob te potrzeby się zmieniają.
Ze względu na wiek naszych budynkow, nie byłoby finansowo odpowiedzialnie aby okręg szkolny remontował
lub odbudowywał pomieszczenia, jezeli istnieje szansa ze
takie prace musiałyby zostac pozniej zniszczone z powodu
napraw lub wymian rzeczy dotyczących instalacji wodociągowych, elektrycznych, i/lub mechanicznych. W czasie
wakacji, okręg szkolny zlecił firmom “Inscpec” i “CS2”
przeprowadzic pełną ocenę potrzeb w kwestii “Life Safety” (Bezpieczenstwa Zycia), co pozwoli uzyskac informacje
na temat stanu obiektow, kosztow, oraz szacowanym harmonogramie napraw lub wymian. Nowy plan Bezpieczenstwa Zycia zostałby dołączony do planow odnoszących się do
zmian przestrzeni i estetyki.
Rozpoznanym jako pierwszym projektem ktorym trzeba się
zając, to wielka potrzeba napraw murarskich oraz wymiany
okien w szkołach podstawowych. Ten projekt został uznany jako najwazniejszy ze względu na pogodę, a przede
wszystkim deszcz. Woda wcieka przez sciany oraz
nieszczelne okna. Projekt ten wymaga napraw murarskich
(tuckpointing) obydwoch budynkow szkoł podstawowych,
oraz wymiany w nich wszystkich okien. Przewiduje się, ze
zajmie to okres dwoch wakacji, kiedy nie ma sesji
szkolnych. Prace nad jedną połowa budynku odbyłyby się
jednego roku, a nad drugą, kolejnego.
Zgodnie z rekomendacjami otrzymanymi od Departamentow Policji oraz Strazy Pozarnej Elmwood Park, okna
będą wyposazone w awaryjne wyjscia na obydwoch
piętrach, oraz będą kuloodporne (bullet resistant) na
pierwszym piętrze.

do jednego roku; między dwoma a pięcioma latami; lub
szescioma do dziesięcioma.
Firma CS2 porownała wiek urządzen do wytycznych opublikowanych przez uznane krajowe organizacje, oraz do
srednich z całego kraju. Nalezy ponownie wspomniec jak
bardzo duzo pracy wykonał Departament Budynkow i Terenow w utrzymaniu naszych urządzen i systemow powyzej
ich przewidywanego zywotu.
Patrząc na kategorie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
w Tabeli 10, nalezy zauwazyc ze koszt jest tak wielki, poniewaz potrzeba wymienic bojlery oraz wentylatory w
kazdej klasie. W tej kwestii, Departament Budynkow i Terenow swietnie pomogł przedłuzyc zywot tych duzych i
drogich urządzen. Szacowany harmonogram naprawy lub
wymiany jest od dwoch do pięciu lat, uzywając w tym
czasie 8.7 milionow z 10.2 milionow dolarow.
Table 10

W Tabeli 11 dotyczącej hydrauliki, podczas gdy 1.2 miliona
z 3.7 milionow dolarow jest przeznaczone na przewidywane naprawy i wymiany w okresie dwoch do pięciu lat,
nadal jest do wykonania wielu prac przed i po. Wiele
kwestii hydrauliki dotyczy galwanizowanych rur, ktore
musiałyby byc wymienione, oraz dostępu do nich. Dostanie
się do nich oznaczałoby rozwalenie wielkiej ilosci scian i
sufitow.
Table 11

Projekt zostanie opłacony poprzez obligacje “Life Safety” (Bezpieczenstwa Zycia). Wykonanie będzie kosztowało
3 miliony dolarow.
Firma CS2 Design Group wykonała oceny wszystkich
obiektow szkolnych w kategoriach stanu systemow ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), hydrauliki, i elektryki. Przeprowadzona ocena umozliwia okręgowi
szkolnemu lepszego zrozumienia obecnego stanu istotnych
elementow urządzen i systemow. Ocena rowniez zawiera
szacowane koszta, przewidywalną długosc zywota
urządzen, i jak pilna jest naprawa lub wymiana urządzen.
Ta ostatnia kategoria jest podzielona na trzy ramy czasowe:
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Evidence Based Funding FormulaWzór Finansowania Oparty na
Dowodach
Jezeli własciwie finansowany przez
stan, wzor finansowania oparty na
dowodach moze stanowic, ogromną i
pozytywną zmianę dla wielu okręgow
szkolnych, poniewaz byłyby odpowiednio finansowane.
Celem tego wzoru było wykorzystanie
ponad 24 czynnikow, ktore wpływają
na skład okręgu szkolnego, przydzielenie kazdemu czynnikowi wartosci,
pomnozenie ich przez liczbę uczniow
w całym okręgu szkolnym i/lub
konkretnej podgrupy, skrzyzowanie
tego z dochodami juz wpływającymi
do okręgu szkolnego na lokalnym i
stanowym szczeblu oraz z wydatkami
okręgu szkolnego, czego rezultatem to
nowa, dodatkowa suma ktorą stan
zapewni okręgowi szkolnemu.
A jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Istnieje kilka rzeczy
dotyczących nowego przydziału
funduszy, ktore są wazne dla okręgu
szkolnego. Po pierwsze, okręg szkolny
spełnia tylko 64% celu odpowiedniosci, co czyni nas Szczeblem
III, tuz ponad najnizszym. Po drugie,
nowe fundusze nie są przeznaczone do
nadrabiania istniejących brakow
budzetowych, a raczej mają byc uzyte
do powiększania zasobow i personelu.
Nie spełnienie tego wymogu, mogłoby
byc negatywnie przedstawione na
karcie ocen dla szkoł i okręgow
szkolnych, ktora w niedługim czasie
zostanie przerobiona. Po trzecie, okręg
szkolny został poinformowany ze
otrzyma 350,000 dolarow z nowego
finansowania. Po czwarte, brakuje
planu długoterminowego finansowania w wzorze finansowania opartego na
dowodach. Aby stworzyc taki plan i
aby był on wypłacalny, znaczyłoby to
wielkie obnizki podatku od nieruchomosci, wielki wzrost podatku
dochodowego, oraz do jakiegos
stopnia konsolidacji okręgow
szkolnych.
Mimo wszystko, wzor ten jest krokiem
w dobrym kierunku. W tym momencie
nie skupiamy się za bardzo na
mozliwych zmianach przepisow
dotyczących zamrozenia podatku od
nieruchomosci i zmian kosztow emerytalnych. Te zmiany miałyby niekorzystny wpływ dla okręgu szkolnego.
Jednak obecnie nie ma nadchodzących
takich przepisow. To nie znaczy ze
lada dzien, cos nie mogłoby zostac
przedstawione w stolicy stanu. Dopoki
sie to nie wydarzy, nie ma sensu opisywac jak zareaguje okręg szkolny. W
stanie Illinois istnieje 850 okręgow
szkolnych ktore byłyby w tej samej
sytuacji co my.
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Budynki i Tereny
W Tabeli 12 dotyczącej elektryki, 4
miliony z 5.6 milionow dolarow w
przewidywanych naprawach i
wymianach nie nastąpi az pomiędzy
latami szesc do dziesięc. Elektryka jest
głownie związana z przewidzianą
wymianą i/lub rozbudową systemow
oswietlenia, alarmowych, kamer, oraz
interkom. Wraz z naprawami lub
wymianą powyzej wspomnianych systemow, prawdopodobnie wykonane
zostałyby rowniez prace związane z
licznikami pomiarowymi, rozkładem
prądu, oraz ogolnej instalacji elTable 12

ektrycznej.
Raport firmy CS2 został przekazany
firmie architektonicznej okręgu
szkolnego “DLA”, aby stopniowo aktualizowac plan “Life Safety” (Bezpieczenstwo Zycia) do zatwierdzenia przez Kuratorium Oswiaty
Stanu Illinois. Przewidziane jest, ze
większosc tych prac zostanie
wykonane poprzez obligacje “Life Safety” (Bezpieczenstwo Zycia). Jednak to
nie oznacza, ze nie mozna uzyc srodkow z Funduszu Działalnosci i
Zarządzania by zając się niezwłoczną
naprawą lub wymianą.

Nalezy podkreslic ze ta liczba nie
uwzględnia nieprzewidzianych
okolicznosci/wydatkow ktore mogą się
pojawic po zatwierdzeniu projektow
przez kuratorium oswiaty. Projekty
dotyczące kwestii pomieszczen czy estetyki, rowniez nie są częscią tej liczby.
Przeprowadzenie szczegołowego badania obiektow szkolnych pozwala firmie
architektonicznej DLA oraz okręgowi
szkolnemu stworzyc łączny plan, ktory
jest w stanie rownoczesnie zając się

“Life Safety” (Bezpieczenstwo Zycia),
potrzebami pomieszczen i estetyki,
obawami, i/lub preferencjami.
W chwili obecnej okręg szkolny
identyfikuje miejsca ktore mogłyby
zostac zmienione na dodatkową
przestrzen w salach lub mogłyby
spełniac pewne potrzeby programowe.
Okręg szkolny poddał przeglądowi
obecnie wolne miejsca w kazdym
budynku, ilosc uzywanego miejsca na
podstawie ilosci uczniow, oraz miejsca
ktore mogłyby zostac zamienione w
wypadku nagłej potrzeby dodania
przestrzeni w salach. Jednak, z
punktu widzenia
długoterminowego,
istnieje potrzeba na
trwałe rozwiązanie,
ktore zaadresuje
wahającą się liczbę uczniow, rosnące
potrzeby naszych uczniow, oraz stanowe i federalne nakazy.
Nadal skupiając się na miejscach i
przestrzeni, istnieje potrzeba remontu
klas i budynkow. Obecnie okręg
szkolny przegląda opcje, koszta, i co
musi byc wykonane, konkretnie w
budynkach szkoł podstawowych.
Częscią dyskusji jest rowniez
zapewnienie wystarczającej
przestrzeni w razie gdyby przedłuzono
przedszkole na cały dzien, i przeniesiono klase szosta do gimnazjum. Tematy te są poruszane w okręgu
szkolnym i okolicy od długiego czasu.
Jednak, w odniesieniu do planowania i
srodkow, jezeli te zmiany nie mogą byc
częscią łącznego planu obiektow,
będzie je bardzo trudno dodac pozniej.
Okręg szkolny będzie miał bardziej
konkretne i szczegołowe informacje na
temat tych dwoch mozliwosci na
jesien, oraz łączny plan obiektow na
wiosnę.

Technologia

Inicjatywa Technologiczna okręgu szkolnego
konczy drugi rok przygotowania okręgu
szkolnego do przejscia w kierunku praktyki
nauczania roznorodnego (blended learning).
W ostatnich dwoch latach okręg szkolny
udzielił ponad trzydziestu godzin rozwoju
zawodowego dla personelu na temat jak najlepiej korzystac z “G Suite dla szkoł” oraz jak
rozpocząc przejscie do modelu SAMR
(Substitution Augmentation Modification and
Redefinition Model) (Model Zastąpienia
Rozszerzenia Zmiany i Przedefiniowania).
Model SAMR pozwala aby mozliwosci kształcenia były dostarczone i rozszerzone
poprzez uzywanie technologii komputerowej. .
Nasz okręg szkolny podszedł do tej inicjatywy
w bardzo inny sposob niz inne okręgi.
Większosc innych okręgow szkolnych była w
takim pospiechu bycia 1:1 (jeden komputer na
jednego ucznia), ze nie przemyslała czy
urządzenia ktore wybrały będą nadawac się
na dłuzszą metę, jak poprawnie przeszkolic
personel w zrozumieniu i zastosowaniu, oraz
jaką wybrac głowną platformę do instruktazu.
Rowniez większosc nie przemyslała jak ta inicjatywa moze w rezultacie zmienic oczekiwania i odczucia srodowiska nauczania dla
uczniow.
Nasza inicjatywa skupiła się wpierw na
szkoleniu personelu przez dwa lata, zanim
szkoła srednia przejdzie na 1:1 w roku
szkolnym 2018-2019, a gimnazjum w 20192010.
Rozwoj zawodowy i ciągłe wsparcie udzielone
personelowi zapewnione jest przez nowo utworzony Departament Instruktazowej Technologii, prowadzony przez panią Jessica
Iovinelli. W roku szkolnym 2016-2017 kazdy
nauczyciel otrzymał cztery pełne dni szkolenia, oraz dwa dni w 2017-2018. W kazdym
kolejnym roku kazdy nauczyciel otrzyma
jeden pełen dzien szkolenia wraz z kilkoma
innymi okazjami udostępnionymi dla personelu, ktory chce z nich skorzystac. Pani
Iovinelli rowniez odpowiada na pytania o pomoc przychodzące od uczniow, personelu,
rodzicow, oraz mieszkancow okolicy.

Na początku roku szkolnego 2017-2018 uczniowie gimnazjum, oraz szkoły sredniej rowniez otrzymali szkolenie dotyczące platformy
Google, oraz urządzen Chromebooks. Szkolenie zostało przeprowadzone przez nauczycieli.
Uczniowie przechodzili z sesji na sesje, w
ktorych uczyli się podstaw logowania i dysku
(Logins and Drive), poczty elektronicznej
Gmail i kalendarza, aplikacji G Suite, oraz Klasy Google (Google Classroom). Szkolenie w
technologi dla wszystkich uczniow ma stałe
miejsce, poniewaz narzędzia i zastosowania są
zintegrowane z programem nauczania i
instrukcji na porządku dziennym.
Nalezy nadmienic ze inicjatywa naszego
okręgu szkolnego została skopiowana
przez okręgi zaczynające w kierunku 1:1,
oraz przez te ktore teraz widzą potrzebę
natychmiastowego i ciągłego rozwoju
zawodowego. Dodatkowo, w czasie gdy w
okręgu szkolnym stanowisko Kierownika do
Spraw Instruktazowej Technologii było opracowywane, w stanie Illinois było to stosunkowo nowe stanowisko. Teraz jest to
najszybciej powstające stanowisko w
okręgach szkolnych w całym rejonie, na rowni
z stanowiskiem Kierownika do Spraw
Dwujęzycznych i Języka Angielskiego Jako
Drugi Język. .

Google Certified
Educators
Level 1:

Mary Therese Anichini
Elizabeth Bantel*
Marcia Bernas
Cami Breitzman
Hilary Coia
Penny Dahmer
W roku szkolnym 2017-2018 okręg szkolny
Marianne DiFrisco
rowniez powiększył liczbę dostępnych
urządzen elektronicznych, i w przyszłym roku Amy Ferguson*
planuje dostarczyc ich jeszcze więcej do szkoł Christian Hartwig
Molly Hong
podstawowych i gimnazjum. Podczas kiedy
Jamie Kanas
szkoła srednia będzie 1:1 w roku szkolnym
2018-2019, przewidziane jest ze gimnazjum Carla Malizzio
Nora O’Mahoney
otrzyma 420 urządzen, a kazda szkoła podMeghan Quirk
stawowa po 480 urządzen. Urządzenia te,
wraz z urządzeniami zamowionymi by spełnic Kyle Rhoades
potrzeby uczniow i personelu w przedszkolu Kara Riley
Rosemarie Romano
(Early Childhood Center) zostaną pokryte
Clare Thomas
przez fundusze Tytułowe.
Level 2:

Po potwierdzeniu rejestracji na przyszły rok
szkolny, kazdy uczen szkoły sredniej otrzyma Cami Breitzman
Penny Dahmer
Chromebook, kabel do prądu, oraz torbę na
Jamie Kanas*
komputer. Wszystkie trzy przedmioty będą
oznakowane i przypisane do ucznia.
*= updates since the last issue
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Zostanie takze otwarty sklepik “Chromestop” w
ktorym uczniowie będą mogli kupic akcesoria
związane z 1:1, na przykład, rysik piszący, tkaninę do
czyszczenia ekranu, myszkę bezprzewodową, itp.
W czasie wywiadowek, w kazdej ze szkoł, okręg
szkolny oferował “sprawdzian techniczny” (Tech
Check). To pozwoliło wszystkim zainteresowanym
dowiedziec się więcej na temat w jaki sposob G Suite
jest uzywany w nauce.

ternecie oraz srodki elektroniczne ktore są uzywane
w klasach. Na spotkanie przyszło kilkaset osob ktore
miały wiele dobrych rzeczy do powiedzenia na temat
spotkania, oraz na temat jak okręg szkolny
zaangazował się w technologie i moze rywalizowac z
innymi okręgami szkolnymi.

Przyszłosc okręgu szkolnego dotycząca technologii
jest szczegolnie jasna. Inicjatywa dostarczyła mozliwosci i srodkow dla klas, co w innym przypadku stanowiło przeszkody. Rowniez, nawet gdyby Tytułowe
Spotkanie okręgu szkolnego na temat technologii
fundusze były niedostępne w wyrownaniu kosztow,
“Into the Cloud” (W Chmurę) odbyło się 5 tego kwiet- w najgorszym przypadku inicjatywa stała się neutralnia. Uczniowie, rodzice, oraz mieszkancy okolicy mie- na pod względem kosztow. Wiele okręgow szkolnych
li okazję odwiedzic szereg stoisk w ktorych mogli ot- nie moze tego stwierdzic. Inicjatywa osiągnęła wazny
rzymac informacje o rejestracji do szkoły przez inter- poziom, gdzie uczniowie i personel stają się
net, jak rozpoznac i zapobiec nękaniu w internecie
wewnętrznie zmotywowani aby uzywac zasoby
(cyberbullying), jak wyglądają programy nauki w in- oferowane przez G Suite, jak i rowniez innych sciezek,
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Uczeń szkoły EPHS Philip Chmielowiec oraz uczeń szkoły John Mills Hailey Rivera używają “latające
deski” zbudowane przez szkolne koło naukowe specjalnie na spotkanie technologii “Into the Cloud.”

