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Drogie rodziny uczniów naszego okręgu, 
 
każdej wiosny wszystkie szkoły publiczne w stanie Illinois są zobowiązane do przeprowadzania różnych ocen (testów) 
federalnych i stanowych. Zazwyczaj dostarczają one naszemu okręgowi i stanowi informacji dotyczących tego, jak 
wyglądają postępy edukacyjne uczniów w porównaniu z ich rówieśnikami w całym stanie.  
 
Jak wiadomo, z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, nasz okręg wprowadził szereg zmian dotyczących instrukcji 
przeprowadzania testów.  Nie jesteśmy sami w tych zmianach - okręgi szkolne w całym stanie i kraju dokonały podobnych 
zmian z powodu pandemii. Ze względu na trudności, z jakimi w ciągu ostatniego roku borykały się okręgi szkolne a także 
uczniowie i rodziny, Rada ds. Edukacji Stanu Illinois (Illinois State Board of Education, ISBE) lobbowała w Departamencie 
Edukacji USA o zwolnienie z testów wiosennych. Jednak ostatnio Stanowy Kurator Oświaty stanu Illinois, dr Carmen 
Ayala, udostępniła informację, że Departament Edukacji nie zezwoli żadnemu okręgowi szkół publicznych w całym kraju 
na pominięcie testów wiosennych. Oznacza to, że tej wiosny Okręg 63 będzie zobowiązany do oceny uczniów 
pracujących w modelu hybrydowym i zdalnym. 
 
Poniżej znajdują się oceny wymagane przez władze federalne i stanowe: 

Ocena wymagana przez stan: Opis oceny: Uczniowie: 

 

Test biegłości języka angielskiego, w którym mierzy się 
szkolne umiejętności językowe w zakresie czytania, pisania, 

mówienia i słuchania. 

Dzieci uczące się 
języka angielskiego 

w klasach K-8 

 

Wymagana przez stan ocena i pomiar odpowiedzialności 
edukacyjnej uczniów z Illinois zapisanych do okręgu szkół 

publicznych. W IAR ocenia się Standardy Edukacyjne Stanu 
Illinois w Języku Angielskim i Matematyce (Illinois Learning 

Standards in English Language Arts and mathematics). 

Wszyscy uczniowie 
z klas 3-8 

 

Ocena dostosowania do standardów nauki nowej generacji 
(Next Generation Science Standards); mierzy stopień 
opanowania przez uczniów kluczowych standardów 

edukacyjnych. 

Wszyscy uczniowie 
z klas 5 i 8 

  
Ponieważ zbliżamy się już do wiosennych testów, poniżej przedstawiono kilka kluczowych kwestii, o których należy 
pamiętać: 

● Przedział czasowy w którym przeprowadzimy większość z tych ocen to okres od 15 marca a 14 maja. Duża część 
z tych ocen wymaga wielu dni przeznaczonych na ich ukończenie, zatem sesje, w których będą odbywać się 
testy, zaplanuje się tak, aby nie przytłaczać uczniów. 

● Jeżeli Pana/Pani uczeń/uczniowie obecnie przychodzi/przychodzą osobiście do szkoły/szkół, nie ma 
potrzeby wykonywania żadnych działań - uczniowie zostaną poddani wymaganym ocenom w trakcie pobytu w 
szkole. 

● Jeżeli Pana/Pani uczeń/uczniowie uczęszcza/-ją do szkoły zdalnie, wkrótce otrzymają Państwo wiadomość 
dotycząca harmonogramu przeprowadzania stacjonarnych testów dla ucznia/-ów pracujących zdalnie. Stan 
Illinois nie zezwala niestety na zdalne przeprowadzanie tych ocen. 

● Chociaż ISBE zdecydowanie odradza takie postępowanie to, ze względu na tegoroczne wyjątkowe okoliczności, 
rodzice mogą odmówić przyjścia do szkoły w celu przeprowadzenia ocen uczniów pracujących zdalnie. 
Wkrótce zostanie podane więcej informacji o sposobie tej rezygnacji. 

 
I powtórzmy, w najbliższej przyszłości otrzymają Państwo więcej danych. Doceniamy bardzo Pana/Pani partnerstwo, 
ponieważ tej wiosny podejmujemy się kolejnego wyzwania związanego ze stanowymi testami. Proszę pamiętać, że 
doceniamy wszystko, co robicie i co zrobiliście, aby ten rok szkolny był jak najbardziej udany. 
 
Łączę pozdrowienia 
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http://link.isbe.net/m/1/90208844/02-b21053-29dbd9e8cf5446d291108d76bf4230ea/1/409/c3b1c5fd-63fe-436e-a178-6b3fc617eba1

