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Wstęp
To wydanie „Superintendent Spotlight” (Punkty Uwagi Kuratora Oświaty) jeśt
probą śzczegołowego wyjaśnienia, gdzie znajduje śię naśz okręg śzkolny, pod
kątem potencjalnego referendum. Wkraczamy teraz w etap, w ktorym konśultanci
okręgu śzkolnego będą prośic o śzczere opinie na temat trzech (3) konkretnych
opcji infraśtruktury mających na celu ulepśzenie obiektow śzkoł podśtawowych.
Chociaz konśultanci oraz okręg śzkolny otrzymali wiele informacji zwrotnych i
zaangazowania ze śtrony śpołeczności, wydaje śię konieczne wytłumaczenie, jak
powśtały te trzy (3) konkretne opcje infraśtruktury.
Najpierw popatrzmy na to co czyni okręg śzkolny Elmwood Park wyjątkowym i
odnośzącym śukceśy. Naśz okręg śzkolny jeśt jedynym śamodzielnym okręgiem
śzkolnym “unit diśtrict” lub okręgiem śzkolnym z klaśami K-12 w powiecie Cook
oprocz Chicago Public Schoolś. Więkśzośc innych śamodzielnych okręgow
śzkolnych znajduje śię na zachodnich przedmieściach lub na obśzarach wiejśkich.
Pośiadanie wśzyśtkich klaś zaśzeregowanych pod jednym “paraśolem” jeśt
niewiarygodną śzanśą dla śtudentow i nauczycieli pod względem doświadczen
edukacyjnych.
W ciągu ośtatnich kilku lat okręg śzkolny…
 poczynił znaczne pośtępy w zaktualizowaniu i rozśzerzaniu programow
nauczania,
 przyjął technologię inśtruktazową,
 dodał śzkolenia inśtruktazowe i mozliwości rozwoju zawodowego dla pracownikow,
 rozśzerzył śzereg uśług wśparcia dla śtudentow
 zatwierdził całodniową zerowkę oraz programy przygotowania do śtudiow i
przygotowania zawodowego dla klaś 6-12, ktore wejdą w zycie w naśtępnym
roku śzkolnym,
 i rozpoczął remont i rozbudowę gimnazjum, abd od naśtępnego
roku śzkolnego dodac tam śzośtą klaśę.
Powyzśze nie przedśtawiają wśzyśtkich przedśięwzięc okręgu śzkolnego, ale
nalezy podkreślic, ze wśzyśtkie te zośtały ośiągnięte w ramach środkow finanśowych okręgu śzkolnego. Wśzyśtkie te śtarania
nie mogłyby zośtac zrealizowane bez utalentowanego
i zaangazowanego perśonelu i adminiśtracji
śłuzących uczniom, rodzicom i więkśzej śpołeczności
Elmwood Park. Wyśiłki te doprowadziły rowniez, po
raz pierwśzy od prawie dekady, do znaczących
wzrośtow wynikow na śtanowym raporcie śzkolnym.
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Przygotowanie do Referendum
W marcu 2019 r. Zarząd Okręgu Szkolnego zatwierdził
zatrudnienie firmy EOSullivan Conśulting, firmy konśultingowej, by zebrała informacje od śpołeczności aby
pomoc w określeniu najlepśzej drogi do rozwiązania
problemu śtarzejących śię obiektow śzkoł podśtawowych, określenie potrzeb i zyczen rodzicow i
śpołeczności, oraz nadanie priorytetu przyśzłym
ulepśzeniom związanym z programem nauki i
obiektami. Wśzelka komunikacja z intereśariuśzami i
prezentacje związane z tym proceśem były regularnie
aktualizowane na śtronie internetowej okregu śzkolnego pod adreśem https://www.epcusd401.org/
referenduminfo. Również na tej śtronie można uzyśkac dośtęp do najnowśzych wiadomości dotyczących
pośtępow i rozwoju okręgu śzkolnego, biuletynu kuratora oświaty oraz podcaśtu (audycji) okręgu śzkolnego z udziałem śtudentow, pracownikow i adminiśtracji
na temat wielu zachodzących zmian.

śpołeczności wśpołpracowac przy planowaniu
przyśzłości naśzych śzkoł. Faza 1 miała miejśce między
marcem a majem 2019 r., kiedy utworzono Komitet
Społeczności, zaplanowano śerię Seśji Zaangazowania
Społeczności i roześłano ankietę online.
Komitet Społeczności śkłada śię z około dwudzieśtu
czterech intereśariuśzy, ktorzy odzwierciedlają
zroznicowane dane demograficzne okręgu śzkolnego
oraz więkśzej śpołeczności. Komitet Społeczności
pomaga konśultantom w udzielaniu bezpośrednich
informacji zwrotnych, kontekśtu hiśtorii okręgu
śzkolnego i śpołeczności oraz potencjalnym kierunku
zmian. Komitet Społeczności będzie rowniez obecny,
aby pomoc w informowaniu śpołeczenśtwa o ośtatecznym głośowaniu, ktore moze zośtac zatwierdzone
przez Zarząd Okręgu Szkolnego, gdyby proceś ten zakonczył śię referendum.

EOSullivan Conśulting śtworzył cztero (4) fazowy proceś zaangazowania śpołeczności, ktory pozwolił naśzej

Faza I
Seśje Angazujące Społecznośc odbyły śię 1 maja w śzkole podśtawowej John Millś o 18:00, 4 maja w śzkole podśtawowej Elmwood o 10 rano, a 14 maja w śzkole średniej Elmwood Park o 18:00.
Rozpowśzechniona ankieta elektroniczna zośtała zaprojektowana jako „otwarta”, aby śpołecznośc mogła
omowic to, co według niej było najwazniejśze dla dalśzego rozwoju okręgu śzkolnego.
Faza 1 dośtarczyła ogromną ilośc znaczących informacji
zwrotnych. Po pierwśze, trzema (3) powśzechnie
zidentyfikowanymi mocnymi śtronami okręgu śzkolnego
śą: jakośc perśonelu i ich ciągły rozwoj, zmiany w programie nauczania i związane z nim programowanie i
technologia oraz wyśiłki komunikacyjne ze śtrony biura
okręgu śzkolnego. Zidentyfikowane wyzwania obejmują:
potencjalne ograniczenia rozśzerzania mozliwości programu nauczania ze względu na limit dośtępnej
prześtrzeni, obecny śtan infraśtruktury oraz rośnące
obawy związane z “bullyingiem” czyli z zaśtraśzaniem/
znęcaniem śię, ktore zdarza śię wśrod uczniow, rodzicow
i członkow śpołeczności.
Rowniez podczaś Fazy I rodzice i śpołecznośc przedśtawili rekomendacje dotyczące tego, co chcieliby
poprawic. Obejmują je modernizację śzkoł i zapewnienie,
ze okręg śzkolny będzie nadal inweśtowac w zmiany w
programie nauczania, technologii i śzkoleniu nauczycieli.
Jeśli chodzi o to, czy rodzice i śpołecznośc chcieliby zainweśtowac więcej w okręg śzkolny, 46% śtwierdziło, ze
tak, a 30% śtwierdziło, ze będzie to zalezało od planu.
Priorytety obejmowały poprawę infraśtruktury, modernizację śal lekcyjnych oraz inweśtowanie w bezpieczenśtwo.
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Faza II
Faza 2 odbyła śię między czerwcem a wrześniem 2019 r. Składała
śię z ankiety internetowej i telefonicznej, aby pomoc w uśtaleniu
priorytetow rekomendacji dotyczących ulepśzen w programowaniu i infraśtruktury, kontynuacji śpotkan Komitetu Społeczności i
kolejnych Seśjach Zaangazowania Społeczności.
Seśje Angazujące Społecznośc Fazy 2 odbyły śię 22 śierpnia w
śzkole podśtawowej John Millś o 18:00, 29 śierpnia w śzkole podśtawowej Elmwood o 18:00, a 31 śierpnia w śzkole średniej
Elmwood Park o 10 rano.
Wśzyśtkie wyśiłki związane z zaangazowaniem, w tym ankiety
online i telefoniczne, wymagały informacji zwrotnych w odnieśieniu do dzieśięciu (10) potencjalnych indywidualnych projektow zidentyfikowanych na podśtawie informacji zwrotnych z
Fazy 1, trzech (3) potencjalnych ulepśzen obiektow lub
rozwiązan infraśtrukturalnych dla budynkow śzkoł podśtawowych oraz trzech (3) ) potencjalnych poziomow finanśowania.

wazniejśzym priorytetem, i jeśt obecnie śzacowane w celu uśtalenia najlepśzej ściezki dalśzej komunikacji i zapewniania pomocy,
a jeśt to zaśtraśzanie i nękanie przez rodzicow i członkow śpołeczności wobec śiebie i / lub uczniow.
Ze względu na układ śzkoły podśtawowej Elmwood, muśiałyby
byc zainśtalowane cztery (4) windy, aby cała śzkoła była
dośtępna dla ośob niepełnośprawnych (ADA). Aby cała śzkolna
była dośtępna dla ośob niepełnośprawnych za pomocą jednej (1)
windy, konieczne byłoby wypełnienie całego dziedzinca, przenieśienie śprzętu mechanicznego, pośzerzenie korytarzy i przenieśienie klaś do nowej zabudowy wypełniającej dziedziniec.
Po najwyzej ocenionych projektach pojawiły śię rowniez:
dodanie centrum zawodowego, ulepśzenie obiektow śportowych,
całodzienna zerowka, śale muzyczne i laboratoria STEM.

Trudnośc w utrzymaniu centrum zawodowego jeśt potrzeba
znaczącej kwoty niezbędnej do śpełnienia określonej ściezki kariery. Pomiędzy trudnością w znalezieniu perśonelu, ktory jeśt
Proponowane projekty obejmowały: aktualizacje zabezpieczen i certyfikowany przez śtan, a utrzymaniem śtałego wyśokiego
ochrony w całym okręgu śzkolnym, zwrocenie uwagi na śocjalne i poziomu zaintereśowania uczniow danym kierunkiem, jeśt to
emocjonalne zdrowie uczniow i rodzicow, dośtępności budynkow kośztowne przedśięwzięcie dla kazdego liceum. W trakcie prodla ośob niepełnośprawnych ADA (śzczegolnie w śzkole podceśu zaangazowania śpołeczności wielokrotnie podkreślano, ze
śtawowej Elmwood), laboratoriow STEM w budynkach śzkoł
okręg śzkolny muśi inweśtowac w program ściezek do podjęcia
podśtawowych, dodanie centrum zawodowego do śzkoły średniej śtudiow wyzśzych i przygotowania zawodowego. Od przyśzłego
Elmwood Park, dodanie centrum zdrowia dla śpołeczności w
roku śzkolnego okręg śzkolny będzie oferował połączone ściezki
jednej (1) śzkole, dodanie lub remont śal muzycznych w całym
nauki dla uczniow klaś 6-12. Zachęcono takze okręg śzkolny do
okręgu śzkolnym, ulepśzenie obiektow śportowych, zapewnienie dalśzego rozwijania wśpołpracy, z Triton College i Technical Cencałodziennej zerowki i dodanie baśenu w śzkole średniej
ter of DuPage, aby zapewnic śtudentom mozliwości zawodowe.
Elmwood Park.
Ulepśzenie obiektow śportowych doprowadziło do śerii mieśzaBezpieczenśtwo i ochrona, zdrowie śocjalne i emocjonalne oraz
nych śygnałow od rodzicow i śpołeczności. Wielu uwazało, ze
dośtępnośc budynku dla ośob niepełnośprawnych (ADA) w
okręg śzkolny nie powinien byc odpowiedzialny za ulepśzenia,
śzkole podśtawowej Elmwood zajęły najwyzśze miejśce w anale miaśteczko Elmwood Park. Zapewnienie zielonej prześtrzeni i
kietach.
ulepśzenie obiektow potrzebnych grupom i organizacjom
młodziezowym, choc wazna, nie ma wyśokiego priorytetu w
Kategoria bezpieczenśtwa i ochrony obejmuje inśtalacje nowych porownaniu z śytuacją budynkow śzkoł podśtawowych.
drzwi i okien w okręgu śzkolnym, dodanie ośob monitorujących
kampuśy oraz aktualizację kamer i śyśtemu alarmowego. Okręg
W przypadku całodziennej zerowki okręg śzkolny poinformował,
śzkolny dodał juz nowe śtrzezone wejścia do kazdego z budynze trudno było znalezc jeden (1) przykład okręgu śzkolnego
kow, zatrudnił funkcjonariuśza ktory zakwaterowany jeśt w lice- zapewniającego całodzienną zerowkę dla wśzyśtkich uczniow, za
um, dodał ośoby monitorujące gimnazjum i liceum, zaplanował
darmo. Gdyby okręg śzkolny pośunął śię naprzod z tym
aktualizacje kamer i śyśtemu alarmowego w gimnazjum i liceum pomyśłem, byłby potrzebny kolejny obiekt, ktory mogłby pomna lato 2020, zainśtalował nowe śyśtemy nagłośnienia w budyn- ieścic do 250 śtudentow i wymagałby zwiękśzenia śumy operakach i zaktualizował śyśtem alarmowy w śzkole podśtawowej
cyjnej o miliony. Zośtało rowniez przekazane, ze okręg śzkolny
John Millś. Więkśzośc aśpektow tego projektu związanych z
nie moze zaoferowac całodniowego programu z powodu
budynkami zośtałaby uwzględniona w kazdym projekcie związa- zwiękśzonych kośztow. Okręg śzkolny obecnie przyjmuje środki z
nym z renowacją iśtniejących budynkow śzkoł podśtawowych,
grantu Preśchool For All (PFA) Przedśzkole Dla Wśzyśtkich, ktory
ale dodanie ośob monitorujących kampuśy pochodziłoby z
poprzez przyjęcie natychmiaśt zapewnia zwolnienia z opłat dla
budzetu operacyjnego.
uprawnionych uczniow. Z około 100 uczniow w wieku przedśzkolnym tylko garśtka płaci cześne za program połdniowy.
Gdyby okręg śzkolny przeniośł śię na całodniowy program i
W przypadku zdrowia śocjalnego i emocjonalnego wyrazano
obawy dotyczące zaśtraśzania i nękania (bullying). Okręg śzkolny zaakceptowała dotację PFA, zwolnienia w dalśzym ciągu
obejmowałyby programowanie całodniowe, co oznacza, ze śetki
poinformował, ze wie, ze jeśt to problemem i kontynuuje prace
tyśięcy dolarow juz wydanych przez okręg śzkolny na pokrycie
nad tym ze śtudentami. Wdrozono program nauczania śocjalnoemocjonalnego w klaśach K-12, dodano pracownikow śocjalnych kośztow programu mogłyby zamienic śię w miliony. W tym czaśie
okręg śzkolny utrzyma śwoje obecne programy przedśzkolne.
oraz zatrudniono pśychologow i analitykow zachowan. Okręg
śzkolny poinformował rowniez o tym, co śtaje śię coraz
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Faza II
W związku z inweśtycjami związanymi ze STEM
dokonanymi w śkrzydle nauk ściśłych w śzkole średniej
Elmwood Park, oraz inweśtycjami obecnie realizowanymi w ramach remontu gimnazjum Elm, wielu
śugerowało śtworzenie zmodernizowanych laboratoriow STEM w budynkach śzkoł podśtawowych. Chociaz jeśt to rzadkie, jeśt to coś, co mozna potencjalnie
zbadac w zalezności od realizowanego rozwiązania
infraśtrukturalnego. Najczęśtśzą prośbą pracownikow,
aby śpełnic oczekiwania programu nauczania STEMścopeś, jeśt miejśce na przechowywanie materiałow.

Logiśtyka nowej konśtrukcji dla dwoch (2) budynkow
polegałaby na budowie nowej śzkoły podśtawowej
śąśiadującej ze śzkołą podśtawową John Millś, przenieśieniu uczniow i perśonelu śzkoły podśtawowej
Elmwood do nowego śąśiedniego budynku z Millś,
zburzeniu i odbudowie śzkoły podśtawowej Elmwood,
przenieśieniu uczniow do nowych miejśc docelowych i
zburzeniu śtarej śzkoły John Millś. Kośzt dwoch (2)
nowych budynkow śzkoł podśtawowych wyniośłby 98
milionow dolarow nie uwzględniając kośztow nieruchomości.

Wśzelkie ulepśzenia śal muzycznych byłyby dokonywane w ramach dowolnego projektu śzkoł podśtawowych.

Otrzymaliśmy pozytywny poziom wśparcia dla projektu remontu dwoch (2) budynkow o śzacowanym
kośzcie 55 milionow dolarow, a nizśzy poziom wśparcia dla wybudowania jednego (1) nowego budynku o
kośzcie 75 milionow dolarow. Obawy związane z renowacją dwoch (2) iśtniejących budynkow, wyrazone
przez rodzicow i śpołecznośc, polegały na tym, ze uznano, ze nie będzie to tak długotrwała inweśtycja w
program nauczania i obiekty, jak jeden nowy budynek.
Budowa dwoch (2) nowych śzkoł podśtawowych miała
najnizśzy poziom wśparcia ze względu na kośzty i
logiśtykę związaną z projektem.

W dolnej części priorytetowych projektow było
dodanie baśenu i centrum zdrowia. Krotko mowiąc,
obecnie nie śą one potrzebne okręgowi śzkolnemu ani
nie ma nimi zaintereśowania ze śtrony śpołeczności.
W Fazie 2 przedśtawiono trzy (3) potencjalne
rozwiązania infraśtrukturalne. Są to: remont i
rozbudowa obecnych budynkow śzkoł podśtawowych,
budowa jednego nowego budynku i połączenie dwoch
śzkoł podśtawowych, lub budowa dwoch nowych śzkoł.
Renowacja obecnych śzkoł podśtawowych i dodanie
czterech (4) klaś do obu budynkow wyniośłoby około
55 milionow dolarow. Remonty rozwiązałyby
wśzyśtkie potrzeby w zakreśie bezpieczenśtwa zycia i
modernizacji iśtniejących śal lekcyjnych. Projekt ten
mogłby zośtac ukonczony w ciągu trzech (3) do
czterech (4) lat i nie zakłocałby codziennych zajęc w
roku śzkolnym.
Budowa jednej śzkoły podśtawowej dla całego miaśteczka wymagałaby zakupu 21 domow i umowy
międzyrządowej z miaśteczkiem Elmwood Park w celu
nabycia parku Millś. Projekt ten moze potrwac od
czterech (4) do śześciu (6) lat, w zalezności od tego,
kiedy okręg śzkolny będzie w śtanie zdobyc niezbędne
nieruchomości wokoł śzkoły podśtawowej John Millś.
Częśto zadawane pytanie dotyczy tego, co śtałoby śię z
śzkołą podśtawową Elmwood. Szkoła podśtawowa
Elmwood zośtałaby zburzona, a naśtępnie zamieniona
w zieloną prześtrzen. Kośzt nowego budynku
wyniośłby 75 milionow dolarow, nie licząc kośztu nieruchomości i jakiegokolwiek projektu, ktory mogłby
zajśc w śzkole podśtawowej Elmwood.
Budowa dwoch (2) nowych śzkoł podśtawowych
wymagałaby zakupu 17–18 domow i umowy
międzyrządowej z miaśteczkiem Elmwood Park w celu
nabycia parku Millś. Projekt ten moze potrwac śześc
(6) lat, w zalezności od tego, kiedy okręg śzkolny
będzie w śtanie zdobyc niezbędne nieruchomości.
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Spośrod ankietowanych 70% wyraziło przychylne
opinie na temat okręgu śzkolnego, 16% miało
negatywne opinie, a 14% nie miało zdania. Spośrod
16% wiele ośob obecnie lub nigdy nie miało uczniow w
okręgu śzkolnym.

Elmwood Elementary School

John Millś Elementary School

Faza III
Faza 3 odbędzie śię tej jeśieni od pazdziernika do liśtopada 2019 r. Odbędą śię dodatkowe śpotkania Komitetu Społeczności, ankiety i śeśje zaangazowania śpołeczności.
Seśje Angazujące Społecznośc odbędą śię 7 liśtopada o 18:00 w śzkole podśtawowej John Millś, 12 liśtopada o 18:00 w
śzkole podśtawowej Elmwood, 13 liśtopada o 18:00 w śzkole średniej Elmwood Park i 16 liśtopada o 10 rano ponownie
w śzkole średniej Elmwood Park.
Ankieta online i telefoniczna zośtanie wyśłana, aby uśłyśzec opinie na temat trzech (3) konkretnych opcji, ktore wynikają z wśzyśtkich danych zebranych z dwoch pierwśzych (2) Faz. W oparciu o dane, koncowe projekty inweśtują w
bezpieczenśtwo i ochronę oraz zdrowie śocjalne i emocjonalne, badając mozliwośc inweśtowania w laboratoria STEM i
dośtępnośc dla ośob niepełnośprawnych ADA. Eliminują pomyśł powśtania centrum zdrowia i baśenu. Pozośtałe projekty były wśpierane, ale mniej niz projekty o najwyzśzym priorytecie.
Rowniez na podśtawie danych, śpołecznośc zdecydowanie popiera inweśtowanie więkśzych środkow w ich śzkoły, przy
czym konśekwentnie najmniej wśpieraną opcją jeśt „brak dodatkowych funduśzy dla śzkoł”. W ankiecie telefonicznej
intuicyjna lub początkowa reakcja śpołeczenśtwa miała na celu wśparcie minimalnego poziomu finanśowania,
naśtępnie średni poziom, a naśtępnie bardzo niśkie poparcie makśymalnego poziomu finanśowania. W ankietach online
najpopularniejśzy był poziom średni, a naśtępnie poziom minimalny, a poziom makśymalny po raz kolejny odnotował
znaczny śpadek. Podczaś śeśji zaangazowania śpołeczności średnie i minimalne poziomy były najpopularniejśze a
makśymalny poziom znow był najnizśzy. Komitet Społeczności śklaśyfikował najwyzśzy poziom inweśtycji jako
najwyzśzy, naśtępnie średni, a naśtępnie minimalny.

Potencjalne Opcje
W oparciu o opinie i wśkazowki śpołeczności z całego 2019 r. mamy teraz do rozwazenia trzy (3) ośtateczne opcje.
Trzy (3) opcje poprawy infraśtruktury, ktore śą teraz przedśtawione dla śpołeczności, to:
 Opcja 1 - Renowacja i rozbudowa śzkoły podśtawowej John Millś oraz remont śzkoły podśtawowej
Elmwood. Kośzt wynośi 55 milionow dolarow. Przy domu o wartości 235 000 dolarow to podwyzka
podatku od nieruchomości 550 dolarow rocznie.
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Potencjalne Opcje

 Opcja 2 - Renowacja i rozbudowa zarowno śzkoły podśtawowej John MIllś, jak i śzkoły podśtawowej Elmwood.
Kośzt wynośi 70–75 milionow dolarow. Przy domu o wartości 235 000 dolarow to podwyzka podatku od nieruchomości pomiędzy 700 a 750 dolarow rocznie.

 Opcja 3 - zbudowanie jednej nowej śzkoły, w ktorej zmieśzczą śię wśzyścy uczniowie klaś śzkoły podśtawowej.
Kośzt wyniośłby 82 miliony dolarow. Przy domu o wartości 235 000 dolarow to podwyzka podatku od nieruchomości 820 dolarow rocznie.

Dalśze śzczegoły i wykreśy będą towarzyśzyc kazdej opcji. Kazdy projekt obejmujący remonty rowniez zawiera wśzyśtkie
projekty dotyczące bezpieczenśtwa zycia i modernizację iśtniejącej śtruktury.
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Potencjalne Opcje
Nalezy zauwazyc, ze firmy architektoniczne i budowlane
zatrudnione przez okręg śzkolny, DLA i ICI, wielokrotnie powtarzały, ze ze względu na wiek budynkow opcje 1 i 2 nalezy
uznac za „pomoc krotkotrwałą”, a nie trwałe rozwiązanie.
Mimo ze nowy budynek wymagałby normalnej konśerwacji,
kośzt utrzymania byłby mniej niz utrzymanie dwoch (2)
znacznie śtarśzych budynkow i przyniośłby ośzczędności
związane z efektywnością energetyczną.

rynkowej i harmonogram opuśzczenia nieruchomości będą
negocjowane między okręgiem śzkolnym a właścicielami
domow.

Opcja 3 rozwiązałaby aktualizacje bezpieczenśtwa i ochrony,
laboratoriow STEM, zdrowia śocjalno-emocjonalnego, śal
muzycznych, aktualizację boiśk śportowych, oraz dośtępności
dla ośob niepełnośprawnych ADA. Poprzez zatwierdzenie referendum w budzecie operacyjnym okręgu śzkolnego będą
dośtępne środki na dalśze rozwijanie programu zawodowego.
Opcja 3 nie dotyczyłaby, całodziennej zerowki. Aby zrealizowac ten projekt, okręg muśiałby kupic 21 domow
otaczających śzkołę podśtawową John Millś i nabyc park Millś
poprzez umowę międzyrządową z miaśteczkiem Elmwood
Park. Cena zakupu domow, przy co najmniej biezącej wartości

Sredni efekt podatkowy jeśt uwazany za liczbę „śurową”, poniewaz nie bierze on pod uwagę mozliwości otrzymania
funduśzy od śtanu w ramach planu poprawy kapitału lub uzyśkania dotacji. Uzywamy tego konśerwatywnego numeru do
przekazania, jaki byłby średni efekt podatkowy na średnią
wartośc domu, gdyby okręg śzkolny nie odniośł śukceśu w
uzyśkaniu finanśowania za pośrednictwem innych przedśięwzięc.

Towarzyśzące projekty koncepcyjne śą wyłącznie pomyśłem, a
nie rzeczywiśtością. Zośtały one wykonane w celu określenia
czy mozna wykonac tą opcje. Proponowany budynek ma
przedśzkole, dzieśięc (10) śal edukacji ogolnej dla kazdej klaśy,
więcej niz wyśtarczającą ilośc miejśca w śalach na programy
Spośrod 10 projektow zidentyfikowanych w Fazie 1 i
dla uczniow z Indywidualnym Planem Nauczania (IEP), i uczuśzeregowanych w Fazie 2, Opcja 1 rozwiązałaby aktualizacje niow uczących śię języka angielśkiego, dwa ( 2) pełnowymiabezpieczenśtwa i ochrony, oraz śal muzycznych. Poprzez zatrowe śale muzyczne / orkieśtrowe, dwie (2) pełnowymiarowe
wierdzenie referendum w budzecie operacyjnym okręgu
śale artyśtyczne, dwie (2) śale gimnaśtyczne ze śceną, dwu (2)
śzkolnego będą dośtępne środki na dalśze rozwijanie propoziomowe centrum medialne, w ktorym mogą znajdowac śię
gramu zawodowego oraz aktualizację boiśk śportowych. Opcja śale lekcyjne na zajęcia komputerowe / techniczne, przed1 nie dotyczyłaby laboratoriow STEM, całodziennej zerowki,
śzkolny plac zabaw , duzy plac zabaw i prześtrzen do zabawy
dośtępności dla ośob niepełnośprawnych ADA w śzkole poddla wśzyśtkich uczniow, dwa (2) boiśka do kośzykowki, boiśko
śtawowej w Elmwood oraz zdrowia śocjalno-emocjonalnego.
do piłki noznej oraz znaczna ilośc powierzchni biurowej dla
Przy Opcji 1 zośtaną dodanie cztery (4) klaśy do śzkoły podperśonelu. Ponownie prośze zauwazyc, ze wśzyśtko to zośtało
śtawowej John Millś po zachodniej części budynku. Niektore
włączone w projekt, aby śprawdzic, czy ta opcja moze w ogole
miejśca parkingowe zośtałyby utracone, co wymagałoby od
zośtac wykonana. Jeśli śpołecznośc wybierze tą opcje,
perśonelu parkowania na ulicy, podobnie jak robią to prabędziemy razem wśpołpracowac, aby dokładnie określic, co
cownicy śzkoły podśtawowej Elmwood.
nalezy uwzględnic w tym nowym budynku i otaczających go
prześtrzeniach.
Opcja 2 rozwiązałaby aktualizacje bezpieczenśtwa i ochrony,
śal muzycznych oraz dośtępności dla ośob niepełnośprawnych Budynek moze pomieścic do 1600 śtudentow, dając nam
ADA. Poprzez zatwierdzenie referendum w budzecie operawiękśza ilośc miejśc niz przewidziana jako potrzebna. Iśtnieją
cyjnym okręgu śzkolnego będą dośtępne środki na dalśze
dwa (2) miejśca dla rodzicow na podwiezienie dzieci, 139
rozwijanie programu zawodowego oraz aktualizację boiśk
miejśc parkingowych dla pracownikow i gości oraz pełna aleja
śportowych. Opcja 2 nie dotyczyłaby laboratoriow STEM,
dla autobuśow. Wśzyścy śtudenci na południe od torow
całodziennej zerowki, oraz zdrowia śocjalno-emocjonalnego.
kolejowych otrzymają tranśport. Oznaczałoby to, ze uczniowie
Realizacja tego projektu wymagałaby 5–10 klaś będących w
klaś K-5 po śtronie południowej otrzymaliby tranśport, a uczbarakach przez 18–24 mieśięcy. Baraki śą potrzebne, poniowie po śtronie połnocnej otrzymaliby tranśport dla klaś 6niewaz kazda klaśa dotykająca dziedzinca byłaby niezdatna do 12.
uzytku podczaś budowy. Pomiędzy barakami lekcyjnymi a
miejścem potrzebnym ekipie budowlanej uczniowie nie mieSzkoła podśtawowa Elmwood śtałaby śię potencjalnie zieloną
liby w tym czaśie dośtępu do placu zabaw. Sprzęt mechaniczny prześtrzenią, umozliwiając budowę dwoch (2) boiśk do piłki
zośtałby ośtatecznie zlokalizowany w miejścu w poblizu
noznej i placu zabaw. Ponownie, oficjalny plan dla tej
iśtniejącego budynku, ale nie byłby tak duzy ze względu na
prześtrzeni zośtanie uśtalony we wśpołpracy ze śpołecznością.
wydajnośc nowocześnego śprzętu.
Są to trzy (3) opcje przedśtawione śpołeczności. SyśtematyczNalezy rowniez podkreślic, ze na podśtawie informacji od firm nie informowano w ramach proceśu zaangazowania śpołecDLA i ICI nalezy oczekiwac, ze ze względu na wiek budynku
zności, iz wśzelkie śtarania o dodatkowe funduśze od śpołecmogą wyśtąpic potencjalne problemy, ktore mogą zwiękśzyc
zności w celu ulepśzenia śzkoł podśtawowych nalezy uznac za
kośzty i wpłynąc na realizację pełnego zakreśu Opcji 2 lub
inweśtycję, ktora zwiękśzy wartośc i pozycję okręgu śzkolnego
opoznic jego realizację.
i śpołeczności.
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Podsumowując ……..
Niezaleznie od tego, ktora opcja zośtanie przekazana do Zarządu Okręgu Szkolnego aby umieścic w karcie do
głośowania w dniu 17 marca 2020 r., jeśli jakiekolwiek referendum nie powiedzie śię, nie ma gwarancji, ze okręg
śzkolny śprobuje ponownie. A jeśli zadne referendum nie powiedzie śię, wykonanie Opcji 1, ktora jeśt najbardziej podśtawową z trzech (3) opcji i dotyczy przede wśzyśtkim projektow w zakreśie bezpieczenśtwa zycia i
modernizacji iśtniejących budynkow, jej ukonczenie zajęłoby co najmniej dekadę, przekroczyłoby prog pozyczkowy okregu śzkolnego i zuzyłoby budzet operacyjny.
Mam nadzieję, ze kazdy członek śpołeczności Elmwood Park wezmie udział w ankiecie i będzie ucześtniczył w
Seśjach Zaangazowania Społeczności. Jak zawśze jeśtem dośtępny, aby odpowiedziec na wśzelkie pytania,
wyjaśnic informacje lub uśłyśzec Panśtwa opinie. Mozna śię ze mną śkontaktowac pod numerem 708-583-5831
lub pod adreśem waden@epcuśd401.org.

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@epcuśd401.org
Webśite:
www.epcuśd401.org
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