
Tytuł wiadomości e-mail: Ważne informacje, dotyczące testów wiosennych: Odpowiedź jest niezbędną 
 
18 marca 2021 r. 
 
Drodzy Rodziny, 
 
We wiadomości, która była wysłana 5 marca 2021 r. do wszystkich rodzin okręgu 63, udzieliłem informacji, dot. 
wskazówek Stanowej Rady Edukacji Illinois (ISBE), stosownie obowiązkowych testów wiosennych. Teraz, gdy plany 
zostały sfinalizowane, mamy dodatkowe informacje do przekazania. 
 
Uczniowie modelu hybrydowego/mieszanego: Nie musisz udzielać odpowiedzi na ten list czy, też, wypełniać 
formularz RSVP. Uczniowie modelu hybrydowego odbędą odpowiednie sprawdziany wiosenne podczas nauki 
stacjonarnej.  
 
Uczniowie zdalnego nauczania: Ponieważ system ISBE nie zezwala na przeprowadzenie zdalnego testowania, 
wprowadzono ułatwienia dla uczniów zdalnego nauczania, aby mogli uczestniczyć w sprawdzianach osobistych: 
 

● Klasy K-5: w celu postępowania zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, uczniowi 
zdalnego nauczania przystąpią do sprawdzianu wiosennego w Centrum Zasobów Rodzinnych (FRC) okręgu 
63. Oto są daty testów wiosennych dla klas K-5. 

● Klasy 6-8: ze względu na dostępną przestrzeń, uczniowie zdalnego nauczania przystąpią do sprawdzianu 
wiosennego w gimnazjum "Gemini" (Gemini Middle School). Oto są daty testów wiosennych dla klas 6-8. 

● Chociaż jest to odradzane przez ISBE, ze względu na tegoroczne wyjątkowe okoliczności, rodzice mogą 
zrezygnować z przyjazdu ucznia/uczniów zdalnego nauczania do gimnazjum "Gemini" lub FRC w 
celu przeprowadzenia sprawdzianów wiosennych. Proszę zauważyć, że w dniach testów, uczniowie klas 
3-8 nie będą otrzymywać synchronicznych (na żywo) instrukcji w godzinach porannych. Dla uczniów, 
którzy zrezygnowali z testowania, będą dostępne asynchroniczne (nagrane/ zdalne) opcje testowania. 

● Jeśli zdecydujesz żeby Twoje dziecko (dzieci) wzięło udział w sprawdzianach wiosennych, musisz 
przewieźć swoje dziecko (dzieci) w terminach wyznaczonych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianów. 

● Poinformuj nas o swojej decyzji, przesyłając niniejszy formularz (RSVP) potwierdzenia udziału w 
testach wiosennych 2021 r. najpóźniej we wtorek 30 marca. Formularz zawiera również testy, 
wyznaczone dla każdego poziomu klasy oraz harmonogram sprawdzianów. Jeśli potrzebujesz pomocy w 
wypełnieniu niniejszego formularza, prosimy o kontakt ze szkołą Twojego dziecka.  

● Jeśli zaznaczysz w formularzu, że chcesz, aby Twoje dziecko (dzieci) wzięło udział w sprawdzianach 
wiosennych, otrzymasz dodatkowy komunikat ze szczegółami do 2 kwietnia, w tym informacje o 
podwiezieniu i odbiorze. 

 
Chociaż nie jest to bynajmniej sytuacja idealna, jesteśmy wdzięczni za współpracę w omówieniu pytań w kwestii 
dostosowania się do nowych testów wiosennych.  
 
Z wyrazami szacunku, 
  

Aaron Roberson 
Asystent kuratora ds nauki i studiów 

https://www.emsd63.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2077&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=17657&PageID=1
https://goo.gl/maps/eepFqEJQ8ma9Hu2B8
https://goo.gl/maps/eepFqEJQ8ma9Hu2B8
https://drive.google.com/file/d/15lG2Cjfi9meq6-8IZ-REfDDHsKOy9YaI/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/gnajVMJ1Epw2JLPZ9
https://drive.google.com/file/d/1FlnWAsZk0tc3truD93RppKJb_15XdFwu/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScliuGH7Df-QOeSilXkJIOK88Ti5z5O5MOkXGFjMX7-1Hp-ug/viewform?usp=sf_link
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