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listopad, 2018 
 
 
Drodzy Rodzice, 
 
Wraz z nadejściem zimy, opadów śniegu i mroźnych dni może pojawić się konieczność  zamknięcia naszych 
szkół. W związku z tym chciałbym przypomnieć o zasadach, które obowiązują w Okręgu Szkolnym nr 7.  Jeżeli 

będziemy w stanie zapewnić dzieciom bezpieczny transport, szkoły będą  otwarte.  Zdaję sobie sprawę, że wielu 
rodziców pracuje i z tego względu muszą otrzymać informację o zamknięciu szkół najwcześniej jak to jest tylko 
możliwe. Decyzja o zamknięciu szkół jest podejmowana nie później niż 6 rano.     
 
Okręg Szkolny nr 7posiada PROGRAM  polegający na opóźnieniu rozpoczęcia zajęć jako alternatywa do 
zupełnego odwołania lekcji. Opcja późniejszego rozpoczęcia zajęć będzie brana pod uwagę, jeżeli 
przewidywana jest poprawa warunków pogodowych w późniejszych godzinach rannych. Kiedy dezyzja o 
późniejszym otwarciu szkół zostanie podjęta, opóżnienie dla uczniów Junior High będzie wynosiło 90 minut ( 
lekcje rozpoczną się o godz. 9:35), dla Oakbrook i Westview 75 minut (lekcje rozpoczną się o godz.10:10). 
Zajęcia w ECEC dla rannej zmiany zostaną całkowicie odwołane.  O decyzji opóźnienia rozpoczęcia lekcji 
rodziny zostaną poinformowane przez zautomatyzowany system połączeń telefonicznych. Te same informacje i 
szczegółowy rozkład jazdy autobusów szkolnych  znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Okręgu 
Szkolnego. Kopia harmonogramu autobusów LATE START znajduje się na odwrocie tego listu w celach 
informacyjnych. Proszę o zapoznanie się z nim, a w razie pytań proszę o kontakt z dyrektorem transportu 
szkolnego, Panią Pam Wawczak (630-546-2859).  
 
Rozumiem, że każdy rodzic ma swoje zdanie na temat warunków atmosferycznych, które powinny być 
wyznacznikiem decyzji o zamknięciu szkół. Pragnę zapewnić, że najważniejsze jest dla mnie bezpieczeństwo 
uczniów, a swoją decyzję podejmuję  w oparciu o dostępne w danym czasie informacje  na temat 
przewidywanych warunków pogodowych.  Proszę wziąć pod uwagę, że w dniu, kiedy nasze szkoły są otwarte, a 
na zewnątrz panują niesprzyjające warunki atmosferyczne, mogą Państwo sami podjąć decyzję o zostawieniu 
dziecka w domu lub przywiezieniu go na zajęcia nieco póżniej. 
Jeżeli Okręg Szkolny nr7 podejmie decyzję opóźnienia rozpoczęcia lekcji lub zamknięcia szkół ze względu na 
niebezpieczne warunki atmosferyczne, zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez: 

1. połączenie telefoniczne / e-mail / tekst za pośrednictwem naszego automatycznego systemu połączeń 
(proszę sprawdzić, czy szkoły mają aktualny numer telefonu). 

2.   Informacja zostanie zamieszczona na  naszej stronie internetowej www.wd7.org 
3. Informacja będzie podana na www.EmergencyClosings.com 
4. Stacje radiowe WGN 720 & WBBM 780 
5. Stacje telewizyjne: CBS 2, NBC 5, ABC 7, WGN 9, FOX 32  

 
Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Państwa pomocne w czasie zimowych miesięcy. 
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