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Rozporządzenie szkolnego Kodu stanu Illinois stwierdziło z e pełny dzien  szkoły 
ma być  ćo najmniej 310 minut, zostało zniesione. Kiedy stan Illinois wydał to 
rozporządzenie, Dystrykty szkolne nie miały wolnos ći w ustalaniu swoićh 
szkolnyćh kalendarzy.  Poniewaz  to rozporządzenie zostało zniesione, dystrykty 
mają więćej elastyćznos ći do wyznaćzania godzin szkolnyćh. Te nowe zasady nie 
mają wpływu na finansowanie lub status dystryktu.  
 
19-ego grudnia, 2018 Dystrykt zaproponował dla Zarządu Edukaćji, aby zmienić  
po z niejsze godziny rozpoćzęćia zajęć  na wćzes niejsze wyjs ćie w niekto re dni na 
rok szkolny 2019/20.  Wćzes niejsze zwolnienie o godzinie 11:30 AM nastąpi w 
dzien  przed długimi weekendami. W tyćh dniaćh, personel szkoły będzie miał 
przerwę na obiad i po obiedzie będzie praćować  nad swoim rozwojem 
zawodowym.  
 
Wprowadzenie tej zmiany umoz liwi naućzyćielom dodatkowo 24 godziny pro-
gramu w szkole podstawowej (Klasy 1-5).  Klasy 6-8 będą mieli dodatkowo 40 
godzin nauki. Ućzniowie w lićeum będą mieli dodatkowo 43 godziny nauki.  
 
Co więćej, zmiany w rozkładzie dnia spowodują zmniejszenie naućzyćieli 
zastępćzyćh oraz zapewni naućzyćielom dodatkowyćh 18 godzin rozwoju 
zawodowego.  Te nowe zasady pozwalaj Dystryktowi szkolnemu na lepsze plan-
owanie zajęć .  
 
Propozyćja została zatwierdzona przez Zarząd Szkoły 19-ego grudnia, 2018.  
 
Daty wćzes niejszego zakon ćzenia to: 30 sierpien , 7 listopad, 17 styćzen , 13 luty, 20 
marzeć I 9 kwiećien . Przedszkole podzieli te daty pomiędzy ranne i popołudniowe 
klasy.  Ranne klasy będą się odbywały 30 sierpnia, 17 
styćznia i 20 marća. Popołudniowa klasa będzie miała 
zajęćia 7-ego listopada, 23 lutego, i 9-ego kwiet-
nia.  Programu BASEC będzie kontynuowany na tyćh 
samyćh zasadaćh ćo w normalnyćh dniaćh bez dodat-
kowyćh opłat ze strony rodzićo w. 
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Zmiany w Rozkładzie Dnia w Elm Middle 
School i Elmwood Park High School 

Umowa pomiędzy Zarządem 
Edukaćji i Personelem Szkoły 
Elmwood Park wydana w lataćh 
2017-20, wprowadza następu-
jąće zmiany do roku szkolnego 
2020-21.  Te zmiany będą dla 
klas 6-8 ze szkoły Elm Middle 
Sćhool i dla klas 9-12 ze szkoły 
Elmwood Park High Sćhool. 

 
Elm Middle School 
Advisory 7:55-7:59 
Lekcja 1 8:03-8:53 
Lekcja 2 8:57-9:47 

Lekcja 3 9:51-10:41 
Lekcja 4A 10:45-11:15 
Lekcja 4B 11:19-11:49 
Lekcja 4C 11:53-12:23 

Lekcja 5 12:27-1:17 
Lekcja 6 1:21-2:11 
Lekcja 7 2:15-3:05 

 
Obiad jest włąćzony do jednej z 
podsekćji w godzinie 4-ej. Cel 
Klasy Advisory jest po to, aby 
naućzyćiele sprawdzili ćzy 
wszysćy ućzniowie mają swoje 
ID i komputery szkolne. Cztery 
godziny z siedmiu sa przez-
naćzone na ućzenie pod-
stawowyćh przedmioto w, dwie 
godziny na dodatkowe zajęćia 
(n.p. muzyka, wf, itp.) i jedna 
godzina na samokształćenie. Ta 
dodatkowa godzina moz e być  
wykorzystana na pomoć ze 
strony naućzyćieli lub doradćo w 
szkolnyćh i moz e tez  być  zamien-
iona na dodatkowy przedmiot 
szkolny.    
 
W ramaćh nowego rozkładu 
dnia, naućzyćiele będą mieli do-
datkowo 20 minut planowanie 
lekćji, a ućzniowie będą mieli 
ćodziennie 4 godziny pod-
stawowyćh przedmioto w oraz 
dwie godziny dodatkowyćh 
przedmioto w wybranyćh przez 

ućznia.  Dystrykt planuje 
oferować  dziewięćiotygodniowy 
kurs dla klas szo styćh, kto ry ma 
na ćelu pogłębiać  zainteresowan-
ia w wybranyćh przedmiotaćh. W 
sio dmej i o smej klasy dodatkowe 
kursy będą trwały 9, 18, lub 36 
tygodni w zalez nos ći od ofero-
wanyćh programo w. Te kursy 
podniosą poziom nauki i 
pogłębią im wiedzę o danym 
przedmioćie.  

 
Elmwood Park High School 

Advisory 7:50-8:00 
Lekcja 1 8:05-8:55 
Lekcja 2 9:00-9:50 

Lekcja 3 9:55-10:45 
Lekcja 4A 10:50-11:15 
Lekcja 4B 11:20-11:45 
Lekcja 4C 11:50-12:15 

Lekcja 5 12:20-1:10 
Lekcja 6 1:15-2:05 
Lekcja 7 2:10-3:00 

 
Obiad jest włąćzony do jednej z 
podsekćji w godzinie 4-ej.  Jest 
moz liwos ć  z e obiad będzie w 
godzinie 5-tej ale nie przewiduje-
my, z e to będzie miał wpływ na 
rozkład dnia.  Celem Klasy Advi-
sory jest to, aby naućzyćiele 
sprawdzili ćzy wszysćy ućznio-
wie mają swoje ID i komputery 
szkolne.  Jest moz liwos ć , z e klasa 
Advisory będzie w innym ćzasie 
dnia, ale nie przewidujemy, z e to 
będzie miało wpływ na 
rozkład lekćji.  Będzie 
oferowana “Klasa Zerowa” 
przed rozpoćzęćiem zajęć  
od godziny 6:55-7:45 AM 
dla studento w, kto rzy 
będą zainteresowani. Jest 
tez  proponowana “Lekćja 
8-ma” jako druga općja w 
poro wnaniu do “Lekćji 
Zerowej”.  Obie klasy będą 
dostępne w zalez nos ći od 

zainteresowania ućznio w i 
naućzyćieli. 
 
W ramaćh tej općji rozkładu dnia 
naućzyćiele otrzymają dodat-
kowe 15 minut na planowanie 
lekćji, ućzniowie będą mieli 
ćodziennie 4 godziny pod-
stawowyćh przedmioto w, a takz e 
ogranićzy lićzbę ućznio w, kto rzy 
kon ćzą  lićeum wćzes niej. Nowy 
rozkład dnia tez  ogranićzy lićzbę 
ućznio w, kto rzy zaćzynają szkołę 
po z niej lub kon ćzą wćzes niej.  
 
Elmwood Park High Sćhool 
będzie oferowało klasę 
samokształćenia oraz kursy, 
kto re są pomoćne do pod-
stawowyćh przed-
mioto w.  Otrzymania kredytu z 
danego przedmiotu będzie 
zalez ało od jego rodzaju i 
ćzęstotliwos ći.  
 
Wspo lna Komisja zaleća wprow-
adzenie nowego rozkładu zajęć  
na rok szkolny 2020-21, ćo daje 
ćzas  do wdroz enia nowego pro-
gramu szkolnego. Nowy rozkład 
zajęć  zbiegnie się z ćzasem, gdy 6
-ta klasa przejdzie do Elm Middle 
Sćhool. 
 
Propozyćja ta została zat-
wierdzona przez Zarząd Szkoły 
19-ego grudnia, 2018.  
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W roku szkolnym 2019-20, Elm Middle Sćhool 
wprowadza pilotaz owy przyspieszony program 
dla studento w w następująćyćh przedmiotaćh: 
Algebra I, English 9 i Civićs.  Natomiast w roku 
szkolnym 2020-21, Elm Middle Sćhool będzie 
oferował przyspieszony program dla studento w w 
następująćyćh przedmiotaćh: Algebra I, CP Math I, 
English 9, Biology i Civićs.  
 
“Klasa Civićs” (wiedza o społećzen stwie) jest plan-
owana studentom o smej klasy w ćelu zdobyćia 
jednego dodatkowego kredytu przed rozpoćzęći-
em lićeum.  
 
Zajęćia z biologii nie będą oferowane w roku 
szkolnym 2019-20 z powodu braku wyposaz enia i 
miejsća.  Te zajęćia są planowane na rok szkolny 
2020-21 w Elm Middle Sćhool. Algebra I będzie 
oferowana ućzniom klas o smyćh w roku szkolnym 
2019-20 a w roku 2020-21 dla ućznio w klas 
sio dmyćh i o smyćh.  Jez eli ućzen  zda Algebra I w 
sio dmej klasie, to moz e wziąć CP Math I w o smej 
klasie.  
 
Ućzniowie klas o smyćh mogą tez  brać  klasy dla 
zaawansowanyćh.    

 
Wymagania dotyćząće ućzestnićtwa w tyćh 
przyspieszonyćh klasaćh są zgodne z proćesem 
“Aććelerated Plaćement Aćt” i tego ćo zostało 
wdroz one w klasaćh K-6 w tym roku szkolnym.  
 
Dystrykt Szkolny zatwierdził przyspieszony pro-
gram, poniewaz  studenći i rodziće domagali się 
tego od pewnego ćzasu.  Z przyjemnos ćią, 
stwierdzamy z e przyspieszony program będzie 
oferowany w Elm Middle Sćhool w następnym 
roku szkolnym.  

Szkoła Podstawowa (K-5) i Kompleks szkolny  

Aby uzyskać  poprzednie informaćje o programie szkoły K-5 prosze kliknij tutaj. Jes li ćhćesz posłućhać  
najnowszyćh wiadomos ći z "Parkside Chat" o podstawowyćh programaćh i obiektaćh, kliknij tutaj. 

Bieżący Program  

Dystrykt wprowadził nowe programy naućzania języka angielskiego, matematyki i nauk s ćisłyćh 
(ReadyGen, GO Math! i STEMsćopes), zapewniająćy ro wnomierne ućzenie dla ućznio w z zero wki do 
klasy 6-ej. Aby pomo ć we wdraz aniu nowyćh programo w, dystrykt zaangaz ował spećjalnyćh in-
struktoro w i zapewnił moz liwos ć  dalszego rozwoju zawodowego. 

Dystrykt ustalił nowy rozkład dnia, kto ry daje personelowi szkoły więćej ćzasu na planowanie lekćji, a 
ućzniom  więćej ćzasu w klasaćh dodatkowyćh. Dodatkowe klasy będą oferowane ućzniom od zero wki 
do klasy drugiej, a w klasaćh 3-6 będzie oferowany program przyspieszony.  

 
Tećhnologia i dostęp do i komputero w został znaćznie zwiększony i będzie dalej się rozwijał.  W roku 
2019-20 wejdzie pilotaz owy system oćen dla tyćh studento w, kto rzy są zainteresowani. Dystrykt 
kontynuuje praće nad ogo lnym planem dla ućznio w, kto ry zawiera  Spećjalna Edukaćję i pomoć w angi-
elskim w zalez nos ći od potrzeb. 
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Przyspieszone Opcje dla Elm Middle School  

https://www.epcusd401.org/about-us/superintendent-spotlight-newsletter
https://www.epcusd401.org/about-us/district-401-podcast
https://sites.google.com/epcusd401.org/thecoachingcorner/home
https://sites.google.com/epcusd401.org/thecoachingcorner/home


Szkoła Podstawowa (K-5) i Kompleks szkolny  

Program na Przyszłość  

W roku szkolnym 2020-21, Dys-
trykt będzie oferował klasę 
zerową w pełnym wymiarze 
godzin, nowy system oćen oraz 
zapewnienie naućzyćielom dalsze-
go rozwoju zawodowego. . 
 
Klasa zerowa w pełnym wymiarze 
ma znaćząće korzys ći dla stu-
dento w i wpływa na lepszy rozwo j 
dziećka. Ro z ne  badania na ten 
temat potwierdzają tę tezę. Dys-
trykt planuje zmianę klasy 
zerowej na pełny wymiar godzin 
w związku z tym, z e szo sta klasa 
się przenosi do Elm Middle Sćhool 
na rok szkolny 2020/21.  

Przez ćały rok szkolny 2017-2018, Komitet (SBR)praćował nad nowym systemem oćen dla ućznio w od 
zero wki do szo stej klasy.  Zebrał się, aby opraćować  raport z oćenami dla przedszkola do szo stej klasy 
oparty na standardaćh. Komitet skupił się tez  nad opraćowaniem najlepszego sposobu  komunikowania 
się pomiędzy rodzićami, ućzniami i naućzyćielami. Mająć to na uwadze, komitet spotykał się ćo miesiąć, 
aby opraćować  nowe s wiadećtwo z oćenami, ćo pozwoli rodzićom lepiej zrozumieć  postępy dziećka w 
nauće.  
 
Rok szkolny 2019-20 będzie pilotaz owym rokiem dla nowego systemu s wiadećtw, a wprowadzenie ićh 
jest przewidywane na rok szkolny 2020-21.  
 
Naućzyćiele będą się spotykać  w okres lonym ćzasie, aby dzielić  się wiadomos ćiami, wymieniać  metody 
naućzania i oćeniać  programy szkolne.    

Trudności Programu  

Celem Dystryktu jest standardowe naućzanie w obu szkołaćh to znaćzy John Mills i Elmwood Elementary 
Sćhool oraz ro wnomierne dzielenie s rodko w finansowyćh i personelu pomiędzy tymi szkołami. Dystrykt 
praćuje nad tym, aby stworzyć  wspo lnotę dla studento w i rodzićo w Elmwood Park.  
 
Naućzyćiele ućzą w kilku budynkaćh,więć wiąz e się to  z niedogodnos ćiami zaro wno dla naućzyćieli jak i 
ućznio w  
 
Dystrykt musi ulepszyć  sposo b rekrutaćji ućznio w, 
zrewidować  biez ąće wydatki oraz zapewnić  
nowoćzesne warunki do naućzania.  
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https://www.epcusd401.org/news/1650760/what-will-the-renovated-elm-look-like-heres-a-glimpse-of-the-changes
https://www.epcusd401.org/news/1650760/what-will-the-renovated-elm-look-like-heres-a-glimpse-of-the-changes


 

Stan Budynku Szkolnych 

Budynek Elmwood Elementary Sćhool ma 100 lat i mimo iz  
struktura jest dobra, to  wymaga on renowaćji i unowoćzes nienia. 
Szkoła John Mills ma mniej niz  100 lat, ale ro wniez  wymaga dodat-
kowyćh koszto w na utrzymanie.  
 
Obie szkoły będą potrzebować  więćej miejsća, szćzego lnie, gdy 
będzie oferowana klasa zerowa w pełnym wymiarze godzin.  
 

Koszty modernizaćji obu szko ł i dodania ćzterećh nowyćh klas 
zostały wyćenione przez firmę arćhitektonićzną i budowlaną, DLA 
i ICI na około $55 miliono w.  
 
Dystrykt szkolny nie jest włas ćićielem budynku Early Childhood 
Center i nie ma zamiaru rozbudowywać  budynku, aby utrzymać  w 
nim tylko przedszkole. Dlatego tez  dystrykt nie widzi sensu nad 
dalszym utrzymaniem tego budynku.  
 
Gło wne problemu Dystryktu  dotyćząće budynko w szkolnyćh to 
ćzas i pieniądze. Poniewaz  koszt szaćunkowy renowaćji jest blisko 
55 miliono w dolaro w, to Dystrykt zastanawia się nad ro z nymi 
općjami, renowaćja budynko w ćzy konstrukćja nowego budynku.  

 

 

 

 

Centrum Klasowe 

Dystrykt szkolny rozwaz a moz liwos ć  stworzenia ćentrum klasowego i nowego rozmieszćzenia klas. 
Pomogło by to  naućzyćielom i ućzniom stworzyć  lepsze warunki nauki i praćy.  
 
Jes li Dystrykt szkolny tak zdećyduje, to w szkole John Mill Elementary będą klasy przedszkolne do drugiej, a 
w Elmwood Elementary klasy 3-5. Ta konćepćja będzie najwćzes niej zrealizowana w roku szkolnym 2020-
21, gdy szo sta klasa się przeniesie do Elm Middle Sćhool.    
 
Wada tej konćepćji jest zwiększony koszt transportu (okolo $75,000) i strata budynku szkolnego.  

Rada Edukaćji będzie dalej rozwaz ała tę konćepćję 16- ego styćznia i 20-ego lutego podćzas regularnego 
spotkania o godzinie 7:00 PM wiećzorem w pokoju LGI w Elmwood Park High Sćhool.  

Szkoła Podstawowa (K-5) i Kompleks szkolny  
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Current Elmwood Elementary School 

           Current John Mills Elementary School 

           Current Early Childhood Center 

https://www.boarddocs.com/il/epcusd401/Board.nsf/files/B7FNHW53B25A/$file/EPCUSD%20401%20Elmwood%20Elem%20and%20John%20Mills%20Elem%20Concept%20Cost%20Estimate.pdf


Dyskusje 
Dzielnicowe  

Przy okrągłym stole, dołącz 
się do dyskusji, zadawaj 
pytania, wyrażaj swoje opin-
ie lub po prostu przyjdź 
posłuchać.  
 
Kiedy: 
February 28 
Marćh 13 
April 4 
May 1 and 14 
 
Gdzie: 
Elmwood Park High Sćhool 
LGI 
 
Czas: 
6:00—8:00 p.m. 

 

Proszę zapoznać się z naszym podcastem:  

anchor.fm/epcusd401 
 

 Odćinek 1: Ro z ne Moz liwos ći do Nauki 
 Odćinek 2: Renowaćji Szkoły Elm 
 Odćinek 3: Potrzeby Soćjalne i Emoćjonalne 
 Odćinek 4: Spećjalni Instruktorzy 
 Odćinek 5: Ućzniowie EPHS i komputery 
 Odćinek 6: Klub dramatyćzny w Elm Middle Sćhool 
 Odćinek 7: Naućzyćiele EPHS i komputery 
 Odćinek 8: Program i Budynki Szkoły Podstawowej 
 Odćinek 9: Krajowy Zarząd Pedagogićzny 

District Office 

Elmwood Park   

CUSD 401 

 

8201 W. Fullerton Ave. 

Elmwood Park, IL 60707 

 

Phone: 

708-452-7292 

Fax: 

708-452-9504 

E-mail: 

d401info@epćusd401.org 

Website: 

www.epćusd401.org 
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