
 

 

 

 

 

Do Społeczności Dystryktu 230: Szanowni Państwo! 
 

W ramach ciągłych starań Dystryktu 230 o zapewnienie uczniom nowatorskich możliwości 

kształcenia, Rada Szkół zatwierdziła dni nauki poprzez komputer, eLearning, zamiast 

tradycyjnego zamykania szkoły na dni złej pogody lub awarii. Stan Illinois wprowadził 

niedawno wytyczne na temat dni eLearning i nasz dystrykt dostosowuje się do nich. 

 
Rozszerzenie kształcenia cyfrowego 

Dzięki rozszerzeniu programu kształcenia cyfrowego Dystryktu 230, obejmującego 

wprowadzenie Chromebooków dla wszystkich uczniów i infrastruktury cyfrowej, jesteśmy 

gotowi na wprowadzenie dni eLearning. 

 
Dzięki dniom eLearning uczniowie i personel będą mogli uczyć się i pracować z domów, 

zamiast konieczności odwoływania zajęć szkolnych, co pozwoli zachować ciągłość zajęć i 

uniknąć zakłóceń. Jest to szczególnie istotne dla kursów w pierwszym semestrze, gdzie taki 

dzień nauki znika bezpowrotnie, gdyż nadrabianie dni odwołanych tradycyjnie przypada na 

koniec drugiego semestru. Jest to również korzystne dla uczniów zapisanych na kursy 

Advanced Placement (AP), bo nadrabianie odwołanych zajęć tradycyjnie przypada na dni 

już po egzaminach AP. 

 
Środowisko wirtualne przygotowuje na przyszłość 

W świecie zdominowanym technologią, w którym kursy na studiach wyższych i praca zdalna 

w coraz większym stopniu opiera się na środowiskach wirtualnych, a studenci zarządzają 

swoim obciążeniem pracą, dni eLearning to znakomity sposób zapoznania uczniów z takimi 

opcjami, z zachowaniem wsparcia nauczycieli i personelu. 

 
Opinie społeczności 

Przez szereg miesięcy administracja rozważała opcje dni eLearning. Zapoznawaliśmy się z 

podobnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w innych dystryktach szkolnych. Prosiliśmy o 

opinie uczniów, personel i członków naszej społeczności na kilku spotkaniach Rady i 

Komitetu. Prosiliśmy o opinie rodziców i szerszą społeczność i zastosowaliśmy zgłoszone 

opinie w końcowym planie zatwierdzonym przez Radę Szkół. 

 
Jak zwykle cenimy sobie możliwość współpracy z naszą społeczności w zapewnianiu naszym 

uczniom nowatorskich możliwości kształcenia, przygotowujących ich do przyszłego życia.  W 

naszym przekonaniu dni eLearning stanowią korzystną opcję, która umożliwia kontynuację 

nauki na dziś, a także przygotowuje na studia i do karier zawodowych w świecie technologii. 

 
Wyrazy szacunku, 

 
dr James M. 

Gay, kurator 
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Na czym polegają dni eLearning? 
Dni eLearning dają uczniom możliwość nauki z domu w dniach, w których szkoła byłaby odwołana z przyczyn pogodowych 

lub innych sytuacji awaryjnych. Dni eLearning będzie opcją, z której dystrykt będzie mógł skorzystać w dodatku do dni 

opóźnionego rozpoczęcia zajęć, w zależności od warunków pogodowych i innych czynników. W dniach eLearning uczniowie 

logują się do portalu Skyward na wydanych przez szkołę Chromebookach, komputerach domowych lub urządzeniach 

przenośnych, aby pobrać zadania na ten dzień i potwierdzić swoją obecność. Uczniowie będą mieli obowiązek zalogowania 

się dla potwierdzenia obecności, a następnie wykonania prac przydzielone przez nauczycieli, stanowiących kontynuację 

materiału omawianego w klasie. 
 

Jak to działa? 

 
Do 21.00  
w przeddzień 

Podejmiemy wszelkie wysiłki, aby zdecydować do 21.00 poprzedniego dnia, czy skorzystamy z dnia 
eLearning. Decyzja zostanie podjęta nie później niż o 5:30 rano. Powiadomienia będą wysyłane 
poprzez email, telefonicznie, SMSami, poprzez aplikacje mobilne, konta społecznościowe 
Dystryktu, naszą witrynę internetową i będą opublikowane na stronie www.emergencyclosing.com 

 9:00 
Prace przydzielone przez nauczycieli będą zamieszczone w Message Center potralu Skyward. Będą 
one stanowić kontynuację materiału omawianego w klasie. Uczniowie będą wykonywać 
przydzielone prace spełniając wymogi dnia eLearning. 

 9:00-11:00 

Uczniowie muszą zalogować się do portalu Skyward pomiędzy 9.00 i 11.00, aby wypełnić formularz 
obecności Google. Uczniowie, którzy zalogują się do Skyward i wypełnią formularz Google, będą 
mieli zaliczoną obecność. Uczniowie sprawdzą przydzielone prace w Message Center i zajmą się 
zadaniami na ten dzień. Terminy zakończenia prac ustalone przez nauczycieli będą komunikowane 
uczniom. Uczniowie, którzy nie zalogują się, będą mieli zaznaczone nieobecności. Jeżeli uczeń nie 
zdoła uzyskać dostępu do Internetu, będzie miał obowiązek wykonania wszystkich wyznaczonych 
zadań w ciągu dwóch dni od dnia eLearning. Jeżeli uczeń będzie mieć zaznaczoną nieobecność, 
będziemy kontaktować się z nim i z rodzicami po 11.00 za pośrednictwem emaila, telefonicznie lub 

SMSem.” 

 10.00-11:30 
Personel będzie pracował przez cały dzień, a pomiędzy 10.00 i 11:30 będzie online, gotowy na 
odpowiadanie na pytania uczniów dotyczące przydzielonych zadań. 

 3 p.m. Na wszystkie emaile, które uczniowie wyślą do 15.00, nauczyciele odpowiedzą. 

 

Uczniowie wymagający specjalnego wsparcia  
Przed dniem eLearning: Zostaną opracowane zindywidualizowane plany odzwierciedlające potrzeby uczniów wymagających 

specjalnego wsparcia; nauczyciele będą współpracować z rodzicami w zakresie takich specjalnych potrzeb edukacyjnych dla 

zapewnienia, że rodziny znają plan ucznia. W dniu eLearning: Case Managers i nauczyciele (i/lub ich pomocnicy) potwierdzą 

kontaktując się z uczniami i rodzinami, że specjalne potrzeby zostały zaspokojone. 

Dzień szkolenia 
Zostanie wyznaczony dzień szkolenia eLearning, kiedy nauczyciele zamieszczą próbne zadania w Message Center portalu Skyward. 

Nauczyciele omówią je z uczniami, aby wyjaśnić sposób dostępu i oczekiwania wobec uczniów. Podczas każdej klasy procedury i 

oczekiwania zostaną omówione z uczniami w czasie pierwszych pięciu minut zajęć. Pierwszy dzień eLearning nie zostanie 

wyznaczony do czasu odbycia takiego dnia szkolenia, aby mieć pewność, że uczniowie mają podstawowe informacje i znają 

oczekiwania. 

Dostęp do Internetu 
Jeżeli uczeń nie jest w stanie uzyskać dostępu do Internetu w domu lub innym miejscu z powodu awarii sieci, rodzice muszą 

zadzwonić i potwierdzić, że ich dziecko nie ma dostępu i nie może zalogować się do Skyward. Wówczas nie będzie to liczone jako 

nieobecność, a uczeń będzie miał obowiązek zakończenia wszystkich wyznaczonych zadań w ciągu dwóch dni od dnia eLearning. 

Dla rodzin nie mających w domu dostępu do Internetu będzie udostępniony specjalny numer pomocy. 

Pomoc techniczna 
Działy pomocy (Help Desk) służyć będzie pomocą techniczną zapewnianą przez personel techniczny 

szkoły i dystryktu, poprzez e-mail pod adresem help@d230.org. Przesłanie emaila powoduje 

utworzenie wniosku o pomoc (work ticket) przydzielanego personelowi technicznemu, który tego 

dnia będzie pracować nad rozwiązywaniem problemów technicznych. 

Przewodnik użytkownika dla uczniów 
Przewodnik użytkownika dla uczniów będzie zawierać wszystkie szczegóły potrzebne do uzyskania 

dostępu do materiałów edukacyjnych w dniu eLearning. Przewodnik zostanie rozdany przed dniem 

szkolenia.  
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