16 marca 2020 r
Drogie rodziny z Okręgu Szkolnego nr 7!
Dziękuję bardzo za Państwa wsparcie w ciągu minionego tygodnia, kiedy wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby
zrozumieć i zapobiec wirusowi COVID - 14 w naszym środowisku. Tak jak informowałem Państwo w piątek,
gubernator Pritzker wydał nakaz zamknięcia wszystkich szkół w Illinois do 31 marca. Pierwotnie planowaliśmy, że
uczniowie odrobią kilka z tych dni pod koniec roku szkolnego. Plan ten uległ zmianie, gdyż w ciągu minionego
weekendu gubernator Pritzker ogłosił zamknięcie szkół “Zrządzeniem Boga”. W związku z tym uczniowie nie będą
odrabiali żadnego z tych dni. Ponieważ nakazane odgórnie zamknięcie szkół kończy się zaraz przed rozpoczęciem
zaplanowanych tygodniowych ferii zimowych w Okręgu Szkolnym nr 7, wszystkie szkoły w naszym okręgu będą
zamknięte od poniedziałku, 16 marca do piątku 3 kwietnia. Zajęcia szkolne rozpoczną się w poniedziałek, 6
kwietnia.
Co to wszystko znaczy dla dzieci i ich edukacji w ciągu najbliższych tygodni? Poniżej znajdziecie Państwo pytania i
odpowiedzi, które pomogą Państwu w zrozumieniu procesu edukacyjnego opracowanego przez nas w celu
kontynuacji nauczania, programu odżywiania i zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci w czasie zamknięcia
szkół.
Jak będzie wyglądał każdy dzień w czasie zamknięcia szkół?
ponidziałek, 16 marca - dzień wolny od nauki bez zadań do wykonania dla uczniów
Wtorek, 17 marca - zaplanowane szkolne święto bez zadań do wykonania dla uczniów
Środa, 18 marca - zaczyna się nauczanie drogą internetową. Nauczyciele Okręgu Szkolnego nr 7 zaczną
zapewniać uczniom nauczanie używając Chromebooks. Propozycje ćwiczeń i zadań dla uczniów z Wczesnej
Edukacji Dziecięcej (ECEC) zostaną wysłane pocztą. Poniżej znajdziecie Państwo oddzielną część poświęconą
szczegółom nauczania drogą internetową.
19 - 27 marca - kontynuowane nauczanie internetowe każdego dnia
30 marca - 3 kwietnia - ferie wiosenne w Okręgu Szkolnym nr 7 bez zadań do wykonania dla uczniów
6 kwietnia - zaplanowane otwarcie szkół i rozpoczęcia zajęć
Czy moje dziecko będzie otrzymywało śniadania i lunch w czasie zamknięcia szkół?
Tak, w okresie zamkniętych szkół Okręg Szkolny oferuje śniadania i lunch dla WSZYSTKICH uczniów z Okręgu
Szkolnego nr 7. Posiłki mogą być odbierane w szkołach Oakbrook, Westview lub Junior High w Wood Dale w
godzinach od 8:00 do 9:30 od 18 marca do 27 marca. Jeżeli Państwo są zainteresowani otrzymywaniem tych
posiłków, proszę o wypełnienie ankiety, do której Państwo znajdą link poniżej. Proszę zaznaczyć z której szkoły
będą Państwo odbierać posiłki i dla ilu uczniów. To pomoże nam w policzeniu posiłków, które będziemy wydawać.
CLICK HERE FOR MEAL SURVEY (naciśnij w tym miejscu, jeśli chcesz wypełnić ankietę)

Jeżeli Państwo nie mogą odbierać posiłków w wymienionych szkołach, proszę skontaktować się z Panem Steve
Wilt na adres swilt@wdsd7.org lub telefonicznie pod numerem 630-595-9510 w celu ustalenia alternatywnego
sposobu dostarczania posiłków.
Czy w tym okresie szkoły będą otwarte ?
Tak. Biuro Okręgu Szkolnego 7 i WSZYSTKIE szkoły będą otwarte. Administracja i pracownicy biurowi będa
dostępni dla Państwa i są gotowi odpowiadać na Państwa pytania. Godziny otwarcia biura: 8:00 - 15:00. Godziny te
mogą ulec zmianie, prosze sprawdzać naszą stronę internetową.
Czy efektem zamknięcia szkół będzie przedłużenie roku szkolnego?
Nie. Gubernator ogłosił zamknięcie szkół “Zrządzeniem Boga”. To znaczy, że żaden dzień nie musi być odrobiony w
czerwcu.
Jak rozmawiać z dzieckiem, jeżeli będzie zainteresowane zaistniałą sytuacją.
Obawa zaistniałą sytuacją i wirusem może wywołać zdenerwowanie u dzieci. Musimy pamiętać, że dzieci oczekują
od osób dorosłych wyjaśnień i wskazówek w jaki sposób reagować na stresujące sytuacje. Jeżeli dorośli są
przesadnie zdenerwowani, zwiększa się również lęk u dzieci. Dorośli powinni wysłuchać dzieci, które chcą się
podzielić swoimi obawami i uspokoić je mówiąc, że lekarze i nauczyciele pracują bardzo ciężko nad tym, aby
zapewnić zdrowie całemu społeczeństwu. Proszę limitować czas oglądania wiadomości w telewizji. Jeżeli Państwa
dziecko ma zachowania lękowe, proszę skontaktować się ze szkołą, a nasz szkolny pedagog z kolei skontaktuje się
z Państwem. Dodatkowo, podajemy kilka źródeł z przykładami jak rozmawiać z dzieckiem na temat COVID-19.
Talking to Children about COVID-19: A Parent Resource
Just for Kids: A Comic Exploring the Coronavirus
How to Talk With your Kids about Coronavirus
Jaki jest najlepszy sposób otrzymywania wszystkich informacji w czasie zamknięcia szkół?
Zdajemy sobie sprawę z niezwykłości zaistniałej sytuacji i jesteśmy wdzięczni za Państwa cierpliwość, łatwość
akceptowania zmian i zrozumienie. Wiemy, że nieprzewidziane sytuacje i komplikacje w dalszym ciągu będą miały
miejsce, więc nasi pracownicy są dostępni do udzielania pomocy i nawigowania tymi sytuacjami. Zachęcamy
Państwa do kontaktowania się ze szkołami, jeżeli Państwo mają konkretne pytania. My również będziemy regularnie
kontaktować się z Państwem umieszczając uaktualnione informacje na naszej stronie internetowej webpage i
poprzez Twitter.
Źródła komunikacji:
Strona internetowa Okręgu: www.wd7.org
Twitter: @wdsd_7
Ośrodek Edukacji Wczesnodziecięcej (ECEC): (630) 694-1174
Oakbrook: (630) 766-6336
Westview: (630) 766-8040
Junior High wWood Dale: (630) 766-6210
Biuro Okręgu: (630) 595-9510
Dodatkowe informacje dotyczące COVID- 19
DuPage County Health Department
Illinois Department of Public Health
Centers for Disease Control and Prevention

FAQ- Nauczanie Internetowe
Uczniowie będą mieli dostęp do zadanych prac na platformie Otus używając Chromebook
Co będzie moje dziecko robiło w czasie dni wyznaczonych na nauczanie internetowe?
Nauczyciele będą zamieszczać dla uczniów prace do wykonania na platformie Otus przed rozpoczęciem
regularnych zajęć. Uczniowie mają dostęp do platformy Otus przy użyciu Clever lub poprzez my.otus.com i
zalogowanie się używając swojego WD7 konta Google.
Wymagane będzie od uczniów, aby odrobili zadaną pracę każdego dnia. W przypadku, gdy zadanie nie może być
odrobione w wyznaczonym dniu z powodu braku dostępu do internetu lub choroby, uczniowie będą mieli 5 dni do
uzupełnienia i oddania zadanych prac po powrocie do szkoły.
Uczniowie z Wczesnej Edukacji Dziecięcej (ECEC) będą mieli do wykonania zadania przeznaczone na 1 godzinę
każdego dnia. Propozycje ćwiczeń i zadań dla uczniów zostaną wysłane pocztą.
Uczniowie z zerówki aż do klasy 8 będą mieć zadaną pracę do wykonania w wymiarze 5 godzin dziennie.
Uczniowie nie otrzymają całej pracy do wykonania pierwszego dnia wyznaczonego na rozpoczęcie edukacji
internetowej. Nauczyciele w dalszym ciągu kontynuują opracowywanie nowych materiałów w czasie zamknięcia
szkół i będą zamieszczać prace do wykonania przed rozpoczęciem zajęć każdego dnia.
Uczniowie z zerówki i klas od 1 do 8 powinni odrabiać prace samodzielnie. Jeżeli będą potrzebować pomocy,
nauczyciele są dostępni dla nich poprzez platformę Otus. Jeżeli rodzice mają problemy, proszę kontaktować się z
sekretariatem szkoły lub wysłać e-mail na adres support@wdsd7.org. Mogą też Państwo zostawić wiadomość dla
nauczyciela wykręcając jego numer wewnętrzny, który znajdziecie Państwo  HERE.(tutaj). Państwa wiadomość
zostanie przesłana na e-mail nauczyciela. Nauczyciele będą sprawdzać OTUS przynajmniej co godzinę i
odpowiadać na pytania uczniów, rodziców i opiekunów. E-maile wysłane na adres support@otus.org będą
przesyłane do kompetentnych osób.
Kiedy będą zamieszczone prace internetowe do wykonania przez uczniów w domu?
Prace będą zamieszczane przed czasem rozpoczęcia regularnych zajęć w szkole na platformie Otus. Dla
potrzebujących tego uczniów zostanie wydłużony czas przeznaczony na wykonanie pracy ze względu na
nieprzewidziane okoliczności.
Jakie konsekwencje będą wyciągane, jeżeli moje dziecko nie ma potrzebnych materiałów i przyborów do
wykonania zadania?
Wszystkie szkoły w Okręgu Szkolnym nr 7 będą otwarte. Zachęcamy członków rodziny do dzwonienia do szkoły w
celu umówienia się z pracownikiem szkoły i odebrania potrzebnych materiałów i przyborów.
Co zrobić, jeżeli mam techniczne pytania w czasie trwania nauczania internetowego?
Jeżeli uczeń ma problemy techniczne, prosze kontaktować sie z naszym Centrum Pomocy Technicznej pod
adresem support@wdsd7.org.

Co mam zrobić, jeżeli moje dziecko nie ma dostępu do internetu?
Comcast oferuje darmowy internet na 2 miesiące dla nowych klientów, którzy się kwalifikują. W ciągu dwóch
pierwszych miesięcy nie ma dodatkowych wymagań dla aplikanta, który chce skorzystać z tej oferty. Jeżeli ktoś
kwalifikuje się na Internet Essentials według obowiązujących kryteriów, automatycznie otrzyma 2 miesiące
darmowego internetu(podatek nie jest uwzględniony). Po 2 miesiącach otrzymacie Państwo do zapłacenia rachunek
z regularną miesięczną opłatą za Internet Essentials, chyba że odłączycie Państwo serwis.  You can apply here.
(tutaj możecie Państwo zamówić serwis internetowy)
Jak będzie sprawdzana obecność?
Obecność będzie sprawdzana poprzez platformę Otus, kiedy uczniowie zwrócą odrobione zadanie. Zaznaczam, że
nie trzeba zgłaszać nieobecności uczniów ECEC. Jeżeli uczeń nie jest w stanie odrobić wyznaczonej pracy w
danym dniu, będzie miał 5 dni czasu na uzupełnienie braków po powrocie do szkoły, kiedy placówki szkolne
zostaną na nowo otworzone. Jeżeli uczeń nie uzupełni zaległości w wyznaczonym do tego czasie, będzie
traktowany jako nieobecny na zajęciach szkolnych. Rodzice powinni kontynuować regularny proces zgłaszania
nieobecności dzieci poprzez dzwonienie do szkoły , jeżeli są one chore lub nie są w stanie wykonać zadanej w
danym dniu pracy.
Czy nauczanie internetowe będzie miało wpływ na zajęcia pozalekcyjne?
Wszystkie zajęcia pozalekcyjne i wieczorne są odwołane.
Co się stanie, jeżeli mój nauczyciel nie będzie miał dostępu do komputera lub nie będzie mógł
komunikować się z nami z ważnego powodu (np. jest chory, nie ma prądu lub dostępu do internetu)?
Rodzice/opiekunowie otrzymają e-mail z informacją, że nauczyciel nie jest dostępny w danym dniu z powodu
zaistniałego nagłego wypadku, ale zadanie zostanie zamieszczone przez nauczycieli uczących na tym samym
poziomie klasowym. Proszę również pamiętać, że uczniowie mają 5 dni na uzupełnienie zaległości po powrocie do
szkoły.
Co oznacza, gdy moje dziecko ma IEP lub plan 504?
Uczniowie specjalnej troski będą mieli materiał zmodyfikowany i opracowany przez nauczyciela od specjalnego
nauczania lub terapeutę w oparciu o cele wymienione w IEP, Otus pozwala nauczycielom prowadzić
zindywidualizowane nauczanie dla uczniów w oparciu o wymagania IEP/504 i z uwzględnieniem koniecznych
udogodnień.
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