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RE: POWRÓT DO NAUCZANIA W SZKOLE Z MODELEM HYBRYDOWYM 
 

Drogie rodziny 81 Dystryktu Szkolnego, 
 

Wczoraj wieczorem przedstawiłam Radzie ds. Edukacji plan wdrożenia naszego modelu hybrydowego poprzez powolne 
sprowadzanie niektórych uczniów do szkół, aby mogli uczestniczyć w zajęciach osobiście. Pozwoli nam to na realizację 
planu bezpiecznego powrotu do szkoły, z wykorzystaniem modelu hybrydowego, który został zaprezentowany w lipcu 
2020 roku z pewnymi modyfikacjami. Uczniowie będą chodzić do szkoły na podstawie harmonogramu A / B, z połową 
uczniów uczęszczającą jednorazowo. Dzieci będą uczęszczały osobiście przez dwa dni, po pół dnia w tygodniu i będą 
uczyć się zdalnie przez trzy dni w tygodniu w domu. Harmonogram ten będzie różny dla zerówki, pierwszej klasy i 
populacji specjalnej. 
 

● 5 października 2020: Zerówka, pierwsza klasa, czwarta i szósta klasa oraz populacje specjalne na wszystkich 
poziomach powrócą do hybrydowego modelu nauczania. 

● Uczniowie klas czwartych i szóstych zostaną podzieleni na dwie grupy: Ta sama grupa uczniów (Grupa A) będzie 
uczęszczać na zajęcia stacjonarne( w szkole) przez pół dnia w poniedziałki i wtorki. Druga połowa uczniów 
(Grupa B) będzie uczęszczać do szkoły przez pół dnia w czwartki i piątki, z nauką zdalną w środę, aby nasi 
panowie sprzątający mieli możliwość gruntownego sprzątania i dezynfekcji szkoły, zanim nowi uczniowie zajmą 
te same miejsca do nauki . 

● Zerówka, klasy 1 i populacje specjalne będą uczęszczały 4 razy przez pół dnia w tygodniu. 
● 2, 3, 5, 7, 8, przedszkole i PATS będą kontynuować naukę zdalną podczas tej następnej fazy. 

 

Należy pamiętać, że ten plan zależy od danych Covid-19 dostępnych dla naszego kodu pocztowego, które można znaleźć 
pod adresem (https://ccdphcd.shinyapps.io/covid19/). Dane wskazują obecnie na spadkową trajektorię pozytywnych 
przypadków Covid-19 dla naszego kodu pocztowego Schiller Park. Jestem przekonana, że możemy ostrożnie i 
strategicznie wdrożyć nasz hybrydowy plan nauczania, aby nasi uczniowie mogli powrócić do uczenia się w budynku 
szkoły. 
 

Jeśli chcesz, aby Twoje dzieci kontynuowały pełną naukę zdalną w domu, skontaktuj się z dyrektorem dziecka nie 
później niż  piątek 25 września. Bardziej szczegółowe informacje pojawią się w najbliższych tygodniach od dyrektora 
szkoły, w tym plan dla  poszczególnych uczniów i informacje o transporcie. 
 

To jest dla nas wszystkich trudny czas i będziemy musieli stawić czoła nowym wyzwaniom, gdy zaczniemy bezpiecznie, 
ponownie otwierać nasze szkoły. Będziemy musieli wspierać się nawzajem, wykazywać cierpliwość i zrozumienie oraz 
zachować czujność i ostrożność, aby wspierać naszych uczniów w kolejnej fazie naszego planu. Dziękuję za nieustające 
wsparcie i zaufanie. Nie mogę się doczekać nadchodzących tygodni, kiedy powitamy z powrotem naszych uczniów w ich 
szkołach. 
 

Z poważaniem 

 
 
 
Dr. Kimberly Boryszewski 
Superintendent of Schools 
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