
Rejestracja do klas 
przedszkolnych oraz 

zerowych 

Aby zostac przyj~tym do klasy 
zerowej, uczen musi ukonczyc 5 lat 
przed lub w dniu 1 wrzesnia. 3 i 4-
latki mogq zostac zarejestrwani do 
grup przedszkolnych . 

Do rejestracji wymagane Sq: certy
fikat urodzenia, 3 dokumenty pot
wierdzajqce adres zamieszkania. 

Klasa zerowa to program Dystryktu 
401. Jednorazowa opfata rejestra
cyjna za rok 2019-20 to $170. 

Przedszkole w ECC jest programem 
pfatnym. Czesne za rok 2019-20 to 
$3000. ptatne co miesiqc w 10 
ratach, po $300,do 1-go kazdego 
miesiqca. 

Klasa zerowa i przedszkolna to gru
pa poranna lub popoludniowa. 

Rodzice mogq zatqczyc pisemnq 
prosb~ o umieszczenie w grupie 

porannej lub popofudniowej 
do 1 maja 2019. 

Dzien Drzwi 
Otwartych dla 

nowych uczni6w 
klas 

przedszkolnych i 
zerowych 

Wtorek, 
30 kwietnia, 2019 

5:00-6:00 p.m. 

Poznaj 
pracownik6w szkofy 

Obejrzyj budynek 
Otrzymaj odpowiedzi 

· na pytania 
lapraszamy przyszf ych uczn1ow i 

/ch rodzictJw! 

Uczniowie klas O musza ukonczyc 5 lat klas 
przedszkolnych, 3 /ub 4 lata., przed /ub 1 

wrzesnia 2019. 

EPCUSD 40 I 

Earfy Childhood Center 
4 W Conti Parkwqy 

708-583-5860 

Rejestracja do klas zerowych i grup 
przedszkolnych: 

Poczc1:tek rejestracji 
8 marca, 20 19 

Badania gotowosci szkolnej odbeda 
sie w dwa ostatnie tygodnia kwietnia. 

www.epcusd4D1.arg 

Twitter: 00ecc4Dt_cubs 

708.583.5860 



Klasa zerowa 

Publiczny Dystrykt Szkolny #401 w 
Elmwood Park zapewnia dzieciom z 
klas zerowych, kt6re ukonczyty 5 lat w 
lub do 1 wrzesnia, p6t dnia nauki w 
sesji porannej lub popotudniowej. Pro
gram nauczania w klasie zerowej 
opiera si~ na llinois Early Learning 
Standards zawierajqcych Language 
Arts, Mathematics, Science oraz So
cial Studies. 

Klasa zerowa 

Program klasy zerowej ECC oferuje 
rozwijajqce srodowisko bogate w inter
aktywne zaj~cia z nauki czytania, ma
tematyki, muzyki, srodowiska spate 
czno przyrodniczego. Na zaj~ciach 
skupiamy si~ na nauce umiej~tnosci 
akademickich, ale takze rozwoju 
spotecznym. 
Dodatkowe wsparcie dost~pne jest w 
postaci zaj~c z logopedii, j~zyka an
gielskiego jako nowego I dodatkowych 
zaj~c z nauki czytania dla kwali 
fikujqcych si~ uczni6w. Posiadamy tez 
klas~ dwuj~zycznq z j~zykiem 
hiszpanskim. Naszych rodzic6w 
zach~camy do aktywnego uczestni 
ctwa w zyciu szkoty. 

PAWS. nasza szkolna maskotka 

przypomina uczniom o zasadach: 

Bgdi bezpieczny 

Bqdi: dobrym kolegq 

Bgdi: gotowy do nauki 

Przedszkole 
Program przedszkola w Elmwood Park 
obejmuje zaj~cia 5 dni w tygodniu, 
przez p6t dnia, dla dzieci 3 I 4- lenich. 
Program w przdszkolu skupia si~ na 
wspieraniu rozwoju catego dziecka. 
Jest on stworzony w celu umacniania 
indywidualnosci dziecka, rozwijania 
jego umiej~tnosci spotecznych, a 
takze rozwijania ciekawosci uczenia 
si~ posr6d innych uczni6w. Program 
przedszkolny otrzymat nagrod~ "Gold 
Circle of Quality" przyznawanq przez 
Kuratorium Oswiaty I Wychowania sta
nu Illinois za program wysokiej 
jakosci. 

Grupy przedszkolne 
Program przedszkolny ECC oferuje ak
tywne, integracyjne srodowisko oparte 
na sprawdzonym przez badania nau
kowe rozktadzie realizowanym przez 
wysoko wykwalifikowanq kadr~. W 
czasie zaj~c wprowadzane Sq poj~cia 
przygotowujqce do nauki czytania i 
nauki matematyki zjednoczesnym 
promowaniem spotecznych kontakt6w 
z r6wiesnikami i nauczycielami. 
Wielkosc klasy nie przekracza 17 ucz
ni6w. Klas~ prowadzi nauczyciel z po
mocq asystenta. 

Comiesieczne spotkania dla rodzin 
Raz w miesic1cu rodzice i dzieci 
wsp61nie uczestniczc1 w zaj~ciach lub 
dyskutujc1 na tematy zwic1zane z 
rozwojem dziecka. 




