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Do Naszych Rodzin z okręgu D63: 
 
Zbliża się koniec tego wyjątkowego, pełnego wyzwań roku szkolnego. Wiemy, że rodzice naszych 
uczniów mają pytania, jak będą funkcjonować szkoły w naszym okręgu w roku szkolnym 2021–2022. 
Przedstawiamy informacje, którymi dysponujemy w tym momencie. Oczywiście, jak wynika z naszych 
doświadczeń z ubiegłego roku, okoliczności mogą się nagle zmienić. 
 

• W tej chwili plany zakładają przywrócenie normalnej działalności wszystkich szkół — 
przy pełnym obłożeniu. Wszyscy uczniowie klas K–8 będą uczestniczyć w zajęciach 
w pełnym wymiarze godzin każdego dnia szkolnego, a przedszkolaki będą chodzić do szkoły 
zgodnie z osobistym półdniowym planem, chyba że będą kwalifikować się do kontynuacji 
nauki zdalnej zgodnie z zasadami Komisji Stanowej. 
 

• AKTUALIZACJA Z DNIA 1 CZERWCA 2021: W ostatnim tygodniu maja Illinois State Board 
of Education zmienił i swoje przepisy dotyczące kwalifikacji do uczenia się zdalnie. Zgodnie z 
nowymi proponowanymi przepisami, samo posiadanie podstawowej choroby nie kwalifikuje 
ucznia do nauki zdalnej. W oczekiwaniu na zatwierdzenie przez Kuratora Stanowego nowe 
wytyczne ISBE brzmią: 
 
„… zdalne nauczanie może być udostępnione uczniom, którzy nie kwalifikują się do 
szczepienia przeciwko COVID-19 i są objęci kwarantanną wydaną przez lokalny wydział 
zdrowia publicznego lub Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois.” 
 
Ponadto zgodnie z tymi nowymi wytycznymi uczeń, którego członek rodziny nie kwalifikuje się 
do szczepienia i jest objęty kwarantanną, nie kwalifikowałby tego ucznia do nauki zdalnej. 
 

• Zasady zachowania zdrowia i bezpieczeństwa, jak dystans społeczny i noszenie masek, 
wciąż mogą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. Więcej informacji będzie 
dostępnych bliżej rozpoczęcia roku szkolnego. Jak zawsze, okręg będzie prowadzony przez 
Illinois Department of Public Health oraz Cook County Department of Public Health. 

 
Szczepionki przeciwko COVID są obecnie powszechnie dostępne — a szczepionka firmy Pfizer 
została zatwierdzona do stosowania u dzieci w wieku 12–15 lat. Prawdopodobnie wczesną 
jesienią szczepionki zostaną zatwierdzone także dla młodszych dzieci. Z tego powodu jesteśmy 
optymistycznie nastawienie, że będziemy mogli bezpiecznie — i całkowicie — ponownie otworzyć 
nasze szkoły 16 sierpnia. Zachęcamy wszystkich rodziców zrzeszonych w D63 i kwalifikujących 
się uczniów do jak najszybszego poddania się szczepieniu. To najlepszy sposób, aby 
zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo sobie, swojej rodzinie, naszym szkołom i Waszym 
społecznościom. 
 
Prosimy o zachowanie czujności w ciągu lata i wyczekiwanie na dodatkowe informacje 
o nadchodzącym roku szkolnym. Życzymy spokojnych i wspaniałych wakacji, w oczekiwaniu na 
ponowne powitanie wszystkich naszych uczniów w sierpniu. 
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