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DROGA SPOŁECZNOŚCI,
Szczęśliwego Nowego Roku! Mam
nadzieję, że sezon wakacyjny był
pełen ładnych momentów z rodziną i
przyjaciółmi. Zaczynając 2017 jestem
podekscytowana, co przyniesie nam
przyszłość dla Marquardt School District
15.
Budowa Marquardt ‘Performing Arts
Center’ i urzędów zintegrowanych
STEAM już rozpoczęła się i
administratorzy MMS, personel i rodzice
pracują rzetelnie, aby przygotować
się do otwarcia w następnej jesieni.
Chcemy również chętnie z państwem
się podzielić, że nasz powiat uruchomił
przeprojektowaną stronę internetową w
listopadzie. Nowa strona nadal znajduje
się na www.d15.us i oferuje nowoczesne i
przyjazne design dla urządzeń mobilnych,
lepszą nawigacje a również opcje
tłumaczenia.
Zwiększenie komunikacji pomiędzy
dzielnicą, studentów, rodziców,
pracowników i społeczności ma
zasadnicze znaczenie dla naszej misji:
wdrożenie programu edukacyjnego,
który zapewnia studentom wiedze i
umiejętności niezbędne do tego, aby stali
się uczniami przez całe życie i członkami
społeczeństwa. Mamy nadzieję, że
państwo będziecie korzystać z tych stron,
aby pozostać w kontakcie z naszymi
szkołami.
Rozpoczynając nowy rok, jako Kurator
Marquardt School District 15, czuję się
zaszczycona, że mam możliwość służyć w
wspólnocie, która przywiązuje dużą wagę
do potrzeb i możliwości edukacyjnych
dzieci.
Z poważaniem,
Jerry O’Shea
Jerry O’Shea, Ed.D
Superintendent of Schools

News from Marquardt Elementary School District 15

Cykle Profesjonalne Zasięgania Informacji:
Sztuka i Rzemiosło Nauczania
Postawę i także umiejętności
mistrza i nauczyciela buduje się
przez całe życie. W Marquardt
School District 15, nauczyciele mają za zadanie uczyć
się, pogłębiać swoją praktykę i
wiedzę na codzień.
W tej kulturze ciągłego doskonalenia, liderzy rejonowi
zapewniają czas nauczycielom na regularną i sensowną
współpracę z kolegami, jak
również możliwości, aby skierować swój rozwój zawodowy.
Cykl Profesjonalny Zasięgania Informacji (CPZI) jest jednym z
przykładów rozwoju, danym nauczycielom zawodowego Marquardt.
Podczas CPZI, nauczyciel lub grupa nauczycieli, współpracują z trenerem instruktażowym, aby zbadać wpływ wykorzystanej strategii w
swoich klasach. Tematy są wybierane w oparciu o konkretne potrzeby
uczniów w ich szkole.
Celem CPZI jest pogłębienie uczenia się nauczycieli, w celu zwiększenia zaangażowania się uczniów i przyspieszenia ich rozwoju. Podczas
cyklu CPZI w jesieni, nauczyciele studiowali zagadnienia jak np.
różnicowanie dyspozycji za pośrednictwem stacji, jak maksymalizować
instrukcję w małej grupie, poprawa opracowania w piśmie studenckim i
współprace nauki.
Aby przyswoić nową wiedzę i nowe umiejętności, nauczyciele uczestniczący są uprawnieni, jako liderzy instruktażowi w klasie oraz w
kształceniu zawodowym w społeczności Marquardt. Kiedy nauczyciele
zdobywają nowe strategie, stosują je od razu w czasie rzeczywistym w
swoich klasach. Innymi słowami; kiedy nauczyciele stale się rozwijają
jako uczniowie i liderzy, dotyczy to również studentów.

Black Hawk Elementary School ∙ G. Stanley Hall Elementary School ∙ Marquardt Middle School ∙ Charles G. Reskin Elementary School ∙ Winnebago Elementary School

Kąt Wspólnoty
Ostatniej jesieni, wiele firm i organizacji hojnie obdarowało Marquardt
School District 15. Podaliśmy parę
przykładów poniżej.
W ciągu ostatnich kilku lat, ‘Mission Church’ w Bloomingdale był
kluczowym zwolennikiem naszych
studentów w okresie wakacyjnym. W
tym roku były podarowane zabawki,
aby sprawić radość w wielu rodzinach
w rejonie.
Black Hawk Elementary była
wdzięczna za otrzymanie ponownego
stypendium $500 z Bucky’s Mobil,
które zostaną przeznaczone do nauki i
programowania matematyki.
Fundacja ‘Meemic’ nadal wspiera
nauczycieli z District 15, za pośrednictwem zarówno małych jak i
dużych dotacji. Powiat jest wdzięczny
Dwainowi Ackermanowi, łącznikowi tych dotacji edukacyjnych, który
dostarcza nauczycielom informacje o
dotacji, gdy pojawiają się możliwości
i co trzeba zrobić, aby odnieść sukces
w zaaplikowaniu.
Cornelius ponownie zaprosił chór
z Black Hawk Elementary, aby
zaśpiewał program świąteczny dla
swoich pracowników. Po pokazie
uczniowie byli poczęstowani ‘slushies’. Szanse na współpracę z przedsiębiorstwami, stwarzają autentyczne
doświadczenia wydajnościowe dla
naszych studentów, a my w dalszym
ciągu jesteśmy wdzięczni za to partnerstwo.
Św. Izydor dostarczył dodatkowe
czapki, rękawiczki i szaliki, aby
ogrzać studentów w tej zimie i Basket Brigade zaopatrzyła w posiłki dla
rodzin w potrzebie.
Jeśli państwa firma lub organizacja
jest zainteresowana wspieraniem
uczniów Marquardt School District
15, skontaktuj Rebecca Bald telefonicznie pod 630-461-7462 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
na rbald@d15.us. Można też przejść
do zakładki “Wspólnota” na www.
d15.us, i wybierz “partner”, aby
dowiedzieć się więcej.

Uruchomienie nowych stron
internetowych!
Jesteśmy podekscytowani, aby ogłosić, że Marquardt School District 15 niedawno uruchomiła nową stronę internetową, którą można znaleźć na www.
d15.us. Nowa strona rejonowa, która jest opracowana przez platformę hosting ‘Squarespace’, zapewnia uczniom, rodzicom i społeczności:
- Ulepszoną nawigacje
- Jasno przedstawioną, przyjazną dla użytkowników informacje
- Zaktualizowany, świeży wygląd i wciągające doświadczenie użytkownika
Użytkownicy coraz więcej łączą się na telefonach i tabletach, wiec nowa
strona jest zoptymalizowana na aparaty mobilne. Strona również łatwo przekłada się na wiele języków, co pozwala rejonowi na natychmiastowe komunikowanie się z nowoczesnym, wielojęzycznym światem.
Choć strona nie zajmie miejsca komunikacji i interakcji osobowej, połączenie digitalne często jest lepsze dla środowiska i może zaoszczędzić rejonom
szkolnym czas i pieniądze.
Szkolne strony internetowe
Black Hawk Elementary		
G. Stanley Hall Elementary		
Marquardt Middle School		
Charles G. Reskin Elementary		
Winnebago Elementary			

www.blackhawk.d15.us
www.gstanleyhall.d15.us
www.middleschool.d15.us
www.charlesgreskin.d15.us
www.winnebago.d15.us

Wszystkie pięć szkół teraz mają własne, odrębne i kompleksowe strony internetowe, które można znaleźć na stronie: <name websites>
Szkolne strony internetowe utworzą rodzicom tzw. okna do klas. Nowe
szkolne strony powiatu 15 mają swoje własne aktualności, kalendarzowe
przedmioty, a także zdjęcia i łatwe w użyciu przyciski na każdej stronie, które
szybko poprowadzą rodziców do najczęściej używanych stron.
Ogólnie rzecz biorąc, te nowe strony internetowe pomogą uczniom,
rodzicom, pracownikom i członkom społeczności łączyć i komunikować się
bardziej efektywnie i skutecznie. Proszę odwiedzać je często, aby pozostać w
kontakcie z Marquardt School District 15.
Strony do odwiedzenia:
Ogłoszenia: najnowsze aktualności/aktualizacje
Kalendarz: dla ważnych dat i wydarzeń
Przegląd: ogólne informacje o dzielnicy
Rejestracja: rezydencyjne i rejestracyjne formularze
Informacje dla rodziców: środki, aby wspierać swoje dziecko
Zaangażuj się: dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w szkole swojego
dziecka
Alumni: aby ponownie połączyć się z Marquardt District 15
Wolontariusz: dla wszystkich zainteresowanych w obsłudze naszych szkół
Partner: dla firm/organizacje zainteresowane w współpracą z nami

Rozbudowa MMS na drodze do otwarcia w jesieni
Rama stalowego i kamiennego podłoża Gimnazjum Marquardt
jest kompletna. Znaczna część mechanicznych, elektrycznych i
wodno-kanalizacyjnych prac jest gotowa i wkrótce zostaną zainstalowane okna.
Choć zima trochę zwolniła budowę, Marquardt ‘Performing Arts
Center’ i urzędy zintegrowane STEAM powinny być gotowe do
sierpnia, w sam raz na rok szkolny 2017-18.
Silny start
Dystrykt został wyróżniony w lipcu, kiedy został wybrany jako
1 z zaledwie 29 rejonów szkolnych w stanie Illinois, aby otrzymać tzw. ‘Qualified School Construction Bond’ (QSCB) przez
Amerykańską Ustawę Odzyskiwania i Reinwestowania.
Okręgi szkolne otrzymają zwrot odsetek z QSCB’s od rządu federalnego. Oznacza to, że obligacje mogą być sprzedawane z niewielką marżą odsetkową. Nasz dystrykt był jedynym odbiorcom w
DuPage County, który otrzymał tę dotację.
“Dystrykt, Architekci Legat i IHC Budowa ciężko pracowali, aby upewnić się, że ten projekt jest zgodny za równo z
harmonogramem jak i mieści się w ramach budżetu”, powiedział nadinspektor Jerry O’Shea. “Cieszymy się, że mamy
możliwość zapewnienia naszych środków do budowy nowego budynku dla uczestników w przyszłym roku i dla
przyszłych pokoleń.”
Przekształcenie Gimnazjum
Niedawne zmiany w Stanie Illinois do standardowego kształcenia w dziedzinie technologii,
inżynierii, matematyki i sztuki, pozwalają
szkołom rozszerzyć możliwości kształcenia w
tych dziedzinach. Dodatek, który będzie łączył
budynek 7/8 z środkiem 6ej klasy, utworzy
jeden ujednolicony kampus gimnazjum.
Zespół projektowy składa się z 17 członków
personelu. W tym nauczyciele, sekretarki i administratorzy z Gimnazjum Marquardt i rejonu
spotykają się regularnie, aby zapewnić dodatkowa budowla będzie miała natychmiastowy i
potężny wpływ na swoich uczniów.
Dla dyrektora MMS Meredith Haugens, fizyczna transformacja gimnazjum pójdzie ręką
w rękę z przekształconym doświadczeniem studentów. Zespół projektowy pracuje od zeszłego lata, aby ocenić ich
aktualny program studiów. Rafinują i rozszerzają oferty kursów, aby zintegrować nowe ‘Illinois Learning Standards’ i
‘Next Generation Science Standards’ i poszerzyć wiedzę studentów w nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce.
“Naszym celem jest, aby dać studentom najbogatsze doświadczenie w gimnazjum”, Haugens powiedziała. “Wystawiając ich w szeroką gamę praktycznych doświadczeń w ramach różnych dyscyplin, zdobywają nowe możliwości na
przyszłość.”
Faza druga konstrukcji; dodanie klas które rozciągają program nauczania we wczesnym dzieciństwie dzielnicy pod
adresem Hall i Winnebago, ma się rozpocząć latem w tym roku.

MARQUARDT

E L E M E N TA R Y S C H O O L
DISTRICT 15

1860 Glen Ellyn Road
Glendale Heights, IL
60139

upcoming events
February 14th

School Board Meeting
7:30 PM
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The Messenger is published by Marquardt School District 15
to inform community members of news and
programs in the District.

Board of Education
Bruce Barreras, President
Connie Kelly, Vice-President
Jean Randazzo, Board Secretary
Enrique Arroyo
Sylvana McMillan
Danuta Polsakiewicz
Rich Pugh

February 20th

Presidents’ Day- No School

February 22nd

Preschool Screening
8:45 am - 2:00 pm

Schedule a screening appointment:
630-469-7615 ext. 1161

Superintendent
		

Jerry O’Shea, Ed.D.
630-469-7615
joshea@d15.us

Daj Marquardt School District 15 ‘like’ na www.facebook.com/marquardt15,
aby rozpocząć odbierania ważnych informacji, dotyczących aktualności
okręgowych, nadchodzące wydarzenia i ogłoszenia dziś!

