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Naszą misją jest pomoc w ukończeniu szkoły przez odpowiedzialnych i pewnych siebie uczniów, którzy są przygotowani 
na wyzwania stawiane przez szkołę średnią i dalszą edukację, poprzez spersonalizowane kształcenie z solidnymi 

podstawami naukowymi,  wspierające społeczny, emocjonalny i fizyczny rozwój ucznia zachodzący w bezpiecznym i 
wspierającym go środowisku. 

(Polish) 

Sierpień 2019 

 
Drogie rodziny uczniów naszego okręgu, 

 
E-Learning (sposób uczenia na odległość dzięki urządzeniom elektronicznym) jest zatwierdzonym przez stan Illinois 
sposobem prowadzenia edukacji i przekazania instrukcji w dniach, w których szkoła będzie z nagłych przyczyn 

zamknięta, takich jak dni opadu dużych ilości śniegu. Dzięki e-learningowi szkoły mogą nadal w tym dniu prowadzić 

zajęcia szkolne. Taki dzień nie będzie wymagał nadrobienia ani w późniejszym terminie, ani na koniec roku 
szkolnego. 

 
Oczekiwania dotyczące e-learningu 

● Uczniowie klas K-2 otrzymają elektroniczne zestawienie zadań do wykonania. Te zadania będą miały na górze 

strony kod QR, który jest unikalny dla danej szkoły. Uczniowie będą mieli za zadanie zeskanowanie kodu QR za 

pomocą smartfona lub innego urządzenia elektronicznego. Dzięki temu będą oni brali udział w zajęciach w dniu, 

w którym szkoła jest zamknięta. Jeśli uczeń nie ma dostępu do smartfona, na stronie zadań do wykonania 

znajdzie się adres internetowy, dzięki któremu będzie można zalogować się poprzez sieć internetową i brać 

udział w zajęciach. 

 
● Uczniowie klas 3-8 będą mieli za zadanie zalogowanie się na swoje konta Google Classroom, dzięki czemu ich 

nauczyciele wyznaczą im zadania do wykonania. Obecność ucznia na zajęciach zostanie odnotowana dzięki 

kontu Google Classroom. 

 
● Zadania zostaną wysłane dla wszystkich uczniów (K-8) do godziny 09:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia 

e-learningu. 

 
● Przydzielone zajęcia muszą być przedłożone (przesłane) do 14:45 w dniu, w którym odbywają się zajęcia e-

learningu. 

 
● Nauczyciele będą dostępni w normalnych godzinach szkolnych (do 14:45), aby służyć pomocą swoim uczniom. 

Nauczyciele będą sprawdzać przydzielone zadania, przekazywać swoje opinie uczniom oraz odpowiadać na e-

maile w odpowiednim czasie w trakcie normalnych godzin szkolnych w dniu, w którym odbywają się zajęcia e-

learningu. 

 
● Jeśli z jakiegoś powodu uczniowie nie są w stanie ukończyć zadania, uczniowie lub ich rodzice powinni jak 

najszybciej skontaktować się z nauczycielem. 

 
● Wytyczne dotyczące przydziału zajęć dla uczniów 

○ Klasy K-2 powinny poświęcić nie więcej niż 2 godziny na ukończenie wykazu zadań. 

○ Klasy 3-6 powinny poświęcić nie więcej niż 3 godziny na ukończenie wykazu zadań. 

○ Klasy 7 i 8 powinny poświęcić nie więcej niż 4 godziny na ukończenie przydzielonych danego dnia zadań. 

 
Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli zamykać szkół w tym roku, ale jeśli to zrobimy, jesteśmy przekonani, że 

nauka poprzez e-learning zakończy się powodzeniem. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania, proszę skontaktować 
się z nauczycielem dziecka lub dyrektorem szkoły. Dziękujemy za Państwa nieustające wsparcie. 

Miłego roku szkolnego!  

Lori Connolly 

Dyrektor ds. Nauczania i Nauki 


