
Consolidated High School District 230 

Plan ponownego otwierania szkół 2021-22 
 

Nasze podstawowe cele 

Najbardziej istotnym celem na nadchodzący rok szkolny jest bezpieczne utrzymanie całkowicie otwartych szkół bez 
zakłóceń w uczeniu i nauce dla wszystkich uczniów i personelu, przy jednoczesnym działaniu na rzecz uzdrowienia 
społeczności uczniów, personelu, rodziców i partnerów dzielnicowych po 18 miesiącach niezwykłych trudności i 
ogromnych stresów. 

Drugim celem jest utrzymanie lokalnej kontroli wszystkich programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, co nie było 
możliwe podczas roku szkolnego 2020-21. Opanowanie naszych statystyk COVID-owych jest uważane za niezbędne 
dla  osiągnięcia tego celu. 

 

Zarys planu 

Plan ponownego otwarcia D230 na rok szkolny 2021-22 jest opracowany z myślą o ponownym działaniu szkół z 100%, 
osobistym uczęszczaniem uczniów. Jest on oparty na czerwcowej proklamacji dr Carmen Ayala z Stanowej Rady 
Edukacji Illinois. W lipcu 2021 r. CDC przedstawiło środki służące opanowaniu zagrożeń i wskazówki dla szkół. 
Opracowując nasze wskazówki, od początku nowego roku szkolnego będziemy stosować się do wytycznych CDC 
uzupełnionymi w odpowiednich zakresie wytycznymi IDPH  
 
Plan ponownego otwarcia D230 w roku 2021 określa zasady działania i normy wcielania ich w życie dopasowane 
do  statystyk pandemii w naszej społeczności. Uczniowie w szkołach D230 mieszkają głównie w siedmiu okolicznych 
miasteczkach (Hickory Hills, Palos Park, Palos Heights, Palos Hills, Orland Park, Orland Hills i Tinley Park) Pewna liczba 
uczniów mieszka również w kilku innych miasteczkach i dzielnicach, ale zasadnicza większość uczniów w tych 
miasteczkach chodzi do szkół w innych dystryktach. Szkoły D230 będą stosować jeden system kolorów-kodów i tym 
samym ustalimy jednolitą ocenę zagrożenia w dystrykcie w oparciu o przeważające dane z poszczególnych miasteczek. 
Te dane będą rewidowane co 2 tygodnie i jeżeli będą zmiany pomiędzy kategoriami, ogłosimy je z wystarczającym 
wyprzedzeniem, aby dostosować się do nich na poziomie budynków. 
 
Środki zapobiegawcze są podane poniżej w porządku priorytetów i skuteczności w zapewnianiu najbezpieczniejszego 
środowiska naszym uczniom, nauczycielom, personelowi pomocniczemu i administratorom, którzy korzystać będą 
z  jednolitego, osobistego środowiska nauczania przez okres całego roku szkolnego. 
 
Szczepienia 
CDC nie pozostawia wątpliwości, że najbezpieczniejszym sposobem ponownego otwarcia naszych szkół jest wysoki 
procent osób zaszczepionych w szkołach i w okolicy.  Będziemy nadal wspierać wysiłki na rzecz szczepień w okolicy, 
jednocześnie szanując prawa osób indywidualnych i rodzin do prywatności i osobistych wyborów. 
 
Maski 
27 lipca 2021 r. CDC ogłosiło wytyczne nakazujące powszechne noszenie maseczek wewnątrz budynków przez 
wszystkich nauczycieli, personel, uczniów i gości w szkołach podstawowych i średnich, niezależnie od przyjętych 
szczepionek. Począwszy od 2 sierpnia 2021 r. Dystrykt 230 będzie stosował się do tych wytycznych do czasu kolejnych 
decyzji. Obecnie Dystrykt 230 wprowadzi plan, w którym bieżąca sytuacja będzie oznaczana kolorami -  niebieskim, 
żółtym i pomarańczowym - omówiony w tym dokumencie. Maski nie są wymagane na zewnątrz, można też będzie zdjąć 
maskę, jeżeli ktoś jest sam w danym pomieszczeniu. 
 
Dystansowanie społeczne 
CDC ustaliło, że  
dystansowanie działa najlepiej przy zachowaniu odległości co najmniej 3 stóp. Ponadto należy wziąć pod uwagę bliskość 
i  czas kontaktu na korytarzach szkolnych, obszarach wspólnych i na schodach. 
 
Izolacja, kwarantanna i śledzenie kontaktów 
W porównaniu z początkiem pandemii testy stały się bardziej dostępne, a ich wyniki natychmiastowe. Testowanie jest 
istotnym sposobem ustalenia, czy dodatkowe środki ostrożności, w tym rozpoczęcie śledzenia kontaktów osób 



niezaszczepionych i kwarantanna osób z wynikiem pozytywnym, prawdopodobnym i tych, które miały bliski kontakt 
z  zakażonym. Izolowanie osób zakażonych z dala od ogółu społeczności tworzy bezpieczne środowisko nauki 
dla  wszystkich. 
 
Protokoły czyszczenia/wentylacji 
Regularne i wszechstronne procedury czyszczenia są niezbędne. Ponadto usprawnione wietrzenie, przepływ powietrza 
i  dostęp do przestrzeni na zewnątrz do ćwiczenia, nauki i jedzenia zmniejsza zagrożenie rozsiewaniem COVID-19. 
 

Kluczowe elementy planu 

Niektóre kluczowe elementy naszej strategii ograniczenia zagrożeń na rok szkolny 2021-22 obejmują: 

● Powrót do standardowego dnia szkolnego składającego się z 8 godzin lekcyjnych (oraz godziny zerowej), 
na  które uczniowie uczęszczają osobiście; obejmuje to obiady serwowane w naszych stołówkach. 

● Powrót do pełnych, regularnych programów pozalekcyjnych na które uczniowie uczęszczają osobiście, takich jak 
kluby, treningi i zajęcia. 

● Będziemy kontynuować wysiłki w szkołach miejscu na rzecz szczepienia kwalifikujących się uczniów, personelu 
i  członków społeczności w celu zwiększenia liczby zaszczepionych na COVID-19. W odpowiednich przypadkach 
będziemy również udostępniać wszelkie możliwości istniejące w okolicy. 

● Wszyscy uczniowie i personel będą mieć obowiązek noszenia maseczek kiedy są w autobusach i innych 
pojazdach szkolnych. 

● Będziemy przestrzegać dystansowania społecznego (odległość 3 stóp) w największym możliwym stopniu w ciągu 
dnia, w tym w klasach i na obszarach wspólnych. 

● Uczniowie i personel będą samodzielnie monitorować u siebie objawy choroby każdego dnia. Ktokolwiek 
nie  czuje się dobrze powinien pozostać w domu. 

● Od uczniów i personelu oczekiwać będziemy przestrzegania zasad mycia rąk i odpowiedniego dystansowania 
społecznego. 

● Będziemy nadal przestrzegać wytycznych CDC dotyczących wietrzenia budynków dla ograniczenia zagrożenia. 
● Testy COVID-19 są powszechnie dostępne w całej naszej społeczności, w tym u lekarzy, w aptekach 

i w  Wydziale Zdrowia Powiatu Cook. Będziemy nadal informować o takich możliwościach mieszkańców okolicy, 
aby osoby wymagające lub pragnące testowania wiedziały o takich możliwościach. 

● Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów medycznych, albo nie jest w stanie uczęszczać do szkoły, rodzice/opiekunowie 
mogą z pomocą lekarza dziecka wystąpić o zapisanie go do naszej platformy nauki zdalnej. Rodziny powinny 
wystąpić w tej sprawie do wicedyrektorów szkół do spraw usług dla uczniów (Associate Principal of Student 
Services). 

● Będziemy przestrzegać wytycznych miejscowych wydziałów zdrowia i egzekwować wymogi kwarantanny w celu 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród uczniów i personelu. (W pełni zaszczepione osoby są na ogół 
zwalniane z wymogów kwarantanny.) 

● Jeżeli uczeń znajdzie się w izolacji, nauczyciele dostarczą materiałów do nauki poprzez Canvas lub Google 
Classroom, nasz system zarządzania dydaktyką i będzie mieć zwiększone wsparcie naukowe. 

Załaduj dokumentację szczepień do Skyward 
Prosimy, aby rodziny informowały nas, jeżeli ich dziecko uczęszczające do szkoły w D230 jest w pełni zaszczepione; 
można do tego celu posłużyć się Skyward Family Access. W ten sposób będziemy mogli wydajnie i skutecznie zająć się 
śledzeniem kontaktów i monitorowaniem kwarantanny. Proszę zalogować się do Skyward Family Access i kliknąć „Online 
Forms” w lewym pasku nawigacji. 

Początek roku szkolnego 
 
11 sierpnia - Dzień instytutu, cały personel 
12 sierpnia - Dzień instytutu, cały personel 
13 sierpnia - Dzień orientacji (wymagany od uczniów pierwszego roku i przeniesionych; co do innych zdecydujemy 
wkrótce) 
16 sierpnia - Pierwszy dzień dla wszystkich innych uczniów  
 
 

  



Regularny rozkład dzwonków 

Dystrykt powróci do regularnego rozkładu dzwonków. 

Sandburg 

0  7:00 a.m. - 7:55 a.m. 

1  8:00 a.m. - 8:48 a.m. 

2  8:55 a.m. - 9:30 a.m. 

3  9:37 a.m. - 10:25 a.m. 

4(A)  10:32 a.m. - 10:54 a.m. 

4(B)  10:58 a.m. - 11:20 a.m. 

5(A)  11:27 a.m. - 11:49 a.m. 

5(B)  11:53 a.m. - 12:15 p.m. 

6(A)  12:22 p.m. - 12:44 p.m. 

6(B)  12:48 p.m. - 1:10 p.m. 

7  1:17 p.m. - 2:05 p.m. 

8  2:12 p.m. - 3:00 p.m. 

Godzina 0 i lekcja 2 odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 

 

Stagg i Andrew 

0  7:00 a.m. - 7:55 a.m. 

1  8:00 a.m. - 8:49 a.m. 

2  8:55 a.m. - 9:30 a.m. 

3  9:36 a.m. - 10:25 a.m. 

4(A)  10:31 a.m. - 10:53 a.m. 

4(B)  10:58 a.m. - 11:20 a.m. 

5(A)  11:26 a.m. - 11:48 a.m. 

5(B)  11:53 a.m. - 12:15 p.m. 

6(A)  12:21 p.m. - 12:43 p.m. 

6(B)  12:48 p.m. - 1:10 p.m. 

7  1:16 p.m. - 2:05 p.m. 

8  2:11 p.m. - 3:00 p.m. 

Godzina 0 i lekcja 2 odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 



Rozkład dzwonków na środę - późniejszy początek nauki 

Sandburg, Stagg i Andrew 

0  Brak zajęć 

1  9:30 a.m. - 10:09 a.m. 

2  Brak zajęć 

3  10:15 a.m. - 10:54 a.m. 

4(A)  11:00 a.m. - 11:21 a.m. 

4(B)  11:25 a.m. - 11:46 a.m. 

5(A)  11:52 a.m. - 12:13 p.m. 

5(B)  12:17 p.m. - 12:38 p.m. 

6(A)  12:44 p.m. - 1:05 p.m. 

6(B)  1:09 p.m. - 1:30 p.m. 

7  1:36 p.m. - 2:15 p.m. 

8  2:21 p.m. - 3:00 p.m. 

Godzina 0 i lekcja 2 NIE odbywają się we środy. 

 

Jesteśmy tu, aby pomagać! 
 

 Sandburg  
708-671-3100 

Stagg  
708-974-7400 

Andrew  
708-342-5800 

Dyrektor szkoły Dr. Derrick Smith  
wewn. 3111 

Eric Olsen  
wewn. 7411 

Abir Othman  
wewn. 5811 

Zast. dyrektora ds, 
nauczania 

Anita Huffman  
wewn. 3112 

Michelle Augustyniak  
wewn. 7414 

Sarah Smith  
wewn. 3817 

Zast. dyrektora, usługi dla 
uczniów 

Brian Klene  
wewn. 3114 

Dr. Ian MacLeod  
wewn. 7412 

Brian Nolan  
wewn. 5812 

Zast. dyrektora, zajęcia 
pozalekcyjne 

Sean Airola  
wewn. 3126 

Mary Pat Carr  
wewn. 7424 

Tim Dalton  
wewn. 5814 

Dziekan Andy DeCraene  
wewn. 3190 

Dr. Danielle Lusby  
wewn. 7490 

Mike Murphy  
wewn. 5890 

Dyrektor poradnictwa dla 
uczniów 

Kristyn Koss  
wewn. 3120 

Dr. Kathryn Meader  
wewn. 7420 

Michelle Vieu  
wewn. 5820 

Pielęgniarka szkolna Diane Karamagianis wewn. 
3851 

Linda Vollinger  
wewn. 7459 

Teri Shiley  
wewn. 5858 

 



Środki ostrożności zależne od danych epidemiologicznych 

27 lipca 2021 r. CDC ogłosiło wytyczne nakazujące powszechne noszenie maseczek wewnątrz budynków przez 
wszystkich nauczycieli, personel, uczniów i gości w szkołach podstawowych i średnich, niezależnie od przyjętych 
szczepionek. Dystrykt 230 będzie stosował się do tych wytycznych do czasu kolejnych decyzji. Obecnie Dystrykt 230 
wprowadzi w pełni plan, w którym bieżąca sytuacja będzie oznaczana kolorami -  niebieskim, żółtym i pomarańczowym - 
omówionymi poniżej. 

 Niebieski 

Żółty Pomarańczowy 

Wskaźniki pandemii 

Procent zaszczepionych 
będzie oceniony na 
podstawie liczb 
przeważających w danej 
społeczności. 

 

● Przypadki COVID 
0-9/100 000 (7 dni) 

● Procent wyników 
pozytywnych 
poniżej 5% 

● Procent zaszczepionych 
w społeczności 70%+ 

● Przypadki COVID 
10-49/100 000 (7 dni) 

● Procent wyników 
pozytywnych 
poniżej 5%- 7,9% 

● Procent zaszczepionych 
w społeczności 69,9- 
50% 

● Przypadki COVID 
50 lub więcej/100 000 
(7 dni) 

● Procent wyników 
pozytywnych 
powyżej 8% 

● Procent zaszczepionych  
w społeczności 49,9% 
lub mniej 

Klasy/korytarze 

 

● Maski opcjonalne dla 
osób zaszczepionych 

● Maski bardzo zalecone 
dla osób 
niezaszczepionych 

● Będziemy starali się o 
dystansowanie z 
odległością trzech stóp, 
ale nie jest to 
gwarantowane 

 

● Maski opcjonalne dla 
osób zaszczepionych 

● Maski bardzo zalecone 
dla osób 
niezaszczepionych 

● Będziemy starali się o 
dystansowanie z 
odległością trzech stóp 

● Wyznaczone 
miejsca/programy mogą 
wymagać noszenia 
masek przez 
poszczególne osoby z 
powodu braku 
dystansowania 
społecznego, albo 
rozważenie innych 
zabezpieczeń. 

● Maski wymagane od 
wszystkich wewnątrz 

● Ciągłe ograniczenie 
zagrożeń dla 
zapewnienia odległości 
co najmniej trzech stóp 
w każdej klasie 

● Zwolnienie z obowiązku 
noszenia masek przez 
niezaszczepione osoby 
wyłącznie przez 
wykwalifikowanego 
lekarza 

WF/sporty 

 

● Zajęcia na zewnątrz - 
bez masek 

● Zajęcia wewnątrz - 
zajęcia o 
niskim/średnim stopniu 
ryzyka nie wymagają 
masek; zajęcia o 
wysokim stopniu ryzyka 
wymagają masek od 
niezaszczepionych 

● Przez cały czas 
będziemy stosować się 
do wytycznych w 
zakresie sportów 
młodzieżowych (IHSA) 
wydanych przez IDPH  

● Zajęcia na zewnątrz - 
bez masek 

● Zajęcia wewnątrz - 
zajęcia o 
niskim/średnim stopniu 
zagrożenia nie 
wymagają masek; 
zajęcia o wysokim 
stopniu zagrożenia 
będą wyeliminowane 
podczas dnia nauki. 
Podczas zajęć będą 
przestrzegane zasady 
dystansowania 
społecznego. 

● Przez cały czas 
będziemy stosować się 

● Zajęcia na zewnątrz - 
bez masek 

● Zajęcia wewnątrz - 
noszenie masek będzie 
wymagane od 
wszystkich, niezależnie 
od poziomu ryzyka 
zajęć 

● Zostanie zawieszone 
korzystanie z szatni do 
WF-u/zajęć sportowych 

● Przez cały czas 
będziemy stosować się 
do wytycznych w 
zakresie sportów 
młodzieżowych (IHSA) 



 do wytycznych w 
zakresie sportów 
młodzieżowych (IHSA) 
wydanych przez IDPH 

 

wydanych przez IDPH 

 

Obiad 

 

● Pomieszczenia będą 
dostosowane aby 
umożliwić zachowanie 
odległości trzech stóp  

● Będą zapewniane 
miejsca na zewnątrz 

 

● Szkoły zwiększą 
odległość pomiędzy 
uczniami podczas 
jedzenia poprzez 
wprowadzenie posiłków 
w klasach dla uczniów 
dwóch ostatnich klas 
(Junior/Senior) 

● Miejsca na obiad 
zostaną rozdzielone dla 
zwiększenia dystansu 
społecznego 

● Szkoły wprowadzą 
nakaz zachowania 
sześciu stóp pomiędzy 
uczniami podczas 
jedzenia, co w miarę 
potrzeby obejmie 
dodatkowe alternatywne 
miejsca  

● Uczniów poprosimy o 
zakładanie masek, 
kiedy nie jedzą i nie piją 

 

Autobus 

 

Zgodnie z wytycznymi CDC 
wszyscy będą nosić maski 
podczas przejazdów 
autobusem szkolnym lub 
innym pojazdem 

Zgodnie z wytycznymi CDC 
wszyscy będą nosić maski 
podczas przejazdów 
autobusem szkolnym lub 
innym pojazdem 

Zgodnie z wytycznymi CDC 
wszyscy będą nosić maski 
podczas przejazdów 
autobusem szkolnym lub 
innym pojazdem 

Testy/śledzenie kontaktów 

 

Testy będą opcjonalne D230 wykorzysta program stanowy do testowania na 
miejscu. Ten program zostanie opracowany zgodnie z 
wytycznymi stanowymi i jego celem jest zmniejszenie 
nieobecności w szkole uczniów i personel w związku ze 
śledzeniem kontaktów. Ponadto jest to zalecenie CDC. 

Wytyczne w sprawie 
wykluczania uczniów ze 
szkoły 

● Protokoły IDPH w zakresie kwarantanny po bliskim kontakcie wciąż obowiązują 
osoby niezaszczepione. Może być wymagana kwarantanna o długości 10-14 dni. 
Ponadto osoby niezaszczepione wykazujące objawy muszą stosować się do 
wymogu przedstawienia w szkole potwierdzonego negatywnego testu 

● Osoby zaszczepione nie mają obowiązku kwarantanny po bliskich kontaktach, 
chyba że mają objawy. 

 

 

  



Wsparcie socjalno-emocjonalne 

D230 wie, że struktura wsparcia społecznego i emocjonalnego w naszym dystrykcie była zawsze solidna. Jednak wpływ 
pandemii spowodował, że wielu naszych uczniów i członków personelu przeżywa ciężkie chwile przy powrocie do szkoły. 
Następujące obszary są udostępnione i/lub ulepszone w celu przygotowania naszych uczniów i personelu na udany 
powrót. Środki z Federalnego Funduszu Pomocy dla Szkół Podstawowych i Średnich  (Federal Elementary and 
Secondary School Emergency Relief Fund - ESSER) będą wykorzystane do zaspakajania takich potrzeb społecznych i 
emocjonalnych. 

Personel wspierający i programy 

● Każda szkoła ma dwóch specjalnych pracowników socjalnych, z których pomocy mogą korzystać uczniowie – 
w  uzupełnieniu doradców szkolnych. Ponadto uczniowie mający specjalne potrzeby dysponują specjalnie 
przeszkolonym pracownikiem socjalnym w każdej szkole, dla uzupełnienia ich menadżerów przypadku. 
Korzystając z federalnych grantów przyznanych w związku z pandemią, D230 uzupełnia specjalistyczny personel 
wspierający sytuacje, w których nauka będzie musiała być prowadzona w domu i aby dopomóc rodzinom 
mającym problemy z frekwencją. 

● D230 będzie pracować nad zmianami w programie doradczym w związku z pandemią i powrotem do szkoły wielu 
uczniów. Ten program doradczy będzie szczególnie skupiony na ponownej aklimatyzacji do nauki w miejscu 
w  szkole i wsparcia uczniów drugich klas, którzy nie mieli „normalnego” pierwszego roku nauki. 

● Każda szkoła obecnie posiada programy mentorskie, programy uczniów - ambasadorów, kręgi rówieśnicze 
oraz  grupy wsparcia zorganizowane przez dziekanów i biura doradcze. Informacje dotyczące takich programów 
w konkretnych budynkach będą udostępnione jesienią. 

● Dzięki pieniądzom z grantów federalnych w odpowiedzi na pandemię, D230 znacznie zwiększy programy 
wsparcia po zajęciach. Te programy są opracowane z myślą o wspieraniu emocjonalnym i socjalnym uczniów, 
jak  również nadrabianiu utraconych możliwości nauki i stwarzaniu okazji do powtórzenia materiału. 

● D230 zaczyna również stosować narzędzie Panorama, nowy sposób monitorowania postępów uczniów. 
Uważamy, że to narzędzie jest dostosowane do wieku uczniów, użyteczne dla doradców i pracowników 
socjalnych we wczesnym rozpoznawaniu uczniów w potrzebie i pożyteczne w kontaktach pomiędzy doradcami 
i  nauczycielami na temat studentów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia w czasie lekcji. 

● Podobnie jak przed pandemią doradcy szkoli odgrywają ogromną rolę. Uczniowie i rodzice powinni regularnie 
komunikować się z doradcami w celu wspierania uczniów. Dziekani, koordynatorzy pomocy uczniom 
i  administratorzy to również osoby, z których pomocy warto korzystać w razie potrzeby. I oczywiste jest, iż 
uzupełniają oni nauczycieli, doradców, trenerów i sponsorów. 

● Uczniowie potrzebujący na krótką metę powrotu do poprzedniego materiału lub dodatkowego wsparcia 
w  zakresie frekwencji lub alternatyw wobec zawieszenia będą nadal korzystać z Intervention Room. Dzięki 
wykorzystaniu federalnych grantów dodajemy pełny etat certyfikowanego członka personelu, który będzie 
szczególnie wspierał uczniów mających tymczasowe problemy z frekwencją, w tym z powodu kwarantanny, 
w  wyniku pandemii. 

● Cały personel został przeszkolony w zakresie radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami uczniów na kursach 
rozwoju zawodowego oferowanych pod koniec roku szkolnego 2020-21 i latem. To szkolenie ma na celu 
zapewnienie całemu personelowi wiedzy i narzędzi niezbędnych do pomocy uczniom radzącym sobie 
ze  skutkami pandemii. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo 

Dodatni test na COVID-19 

● Protokoły IDPH odnoszące się do pozytywnych/prawdopodobnych przypadków COVID-19 zawarte są 
w  Wytycznych co do wykluczania uczniów ze szkoły (Exclusionary Guidelines). Te wytyczne zostały uaktualnione 
27 lipca 2021 r. i obejmują: 

○ Wszystkie zaszczepione osoby są zwolnione z kwarantanny, chyba że wykazują objawy. 
○ Osoby niezaszczepione i nienoszące maseczek muszą odbyć kwarantannę, jeżeli były w bliskim 

kontakcie z chorym w promieniu 6 stóp. 
○ Jeżeli osoba niezaszczepiona ale nosząca maseczkę będzie mieć bliski kontakt z chorym, w promieniu 3-

6 stóp, nie jest wymagana kwarantanna. 
○ Żadna kwarantanna nie jest wymagana w wypadku kontaktu na zewnątrz. 

● W nadchodzącym okresie bardzo zachęcamy rodziny do zachowania ostrożności przy wysyłaniu do szkoły 
uczniów mających objawy przypominające COVID. W związku z wiekiem uczniów i gęstością naszej uczniowskiej 
populacji zwracamy się do rodzin, aby nie wysyłały do szkoły uczniów, którzy wykazują objawy, niezależnie 
od  tego, czy uczeń jest zaszczepiony, czy też nie. 

● W roku 2021-22 D230 wykorzystuje fundusze ESSER do zwiększenia wsparcia uczniów mających tymczasowe 
problemy z frekwencją w wyniku kwarantanny, częstsze nieobecności lub problemy rodzinne prowadzące 
do  kłopotów z frekwencją. Do pracy z uczniami będzie przydzielony nauczyciel, w celu zachowania skupienia 
na  nauce w tym okresie. 

● Wiosną 2021 szczepionki zostały zatwierdzone do użycia u osób od 12. roku życia. Decyzja w sprawie 
szczepienia jest kwestią osobistą i dystrykt szanuje ten fakt. Warto wiedzieć, jakie czynniki należy rozważyć 
z  punktu widzenia edukacji w odniesieniu do szczepień uczniów szkół średnich: 

○ Uczniowie zaszczepieni będą zwolnieni ze śledzenia bliskich kontaktów i kwarantanny. To obejmuje 
pomieszczenia w budynkach szkolnych oraz udział w sportach i zajęciach pozalekcyjnych. 

○ Wytyczne IDPH mogą wprowadzać różnice w traktowaniu osób zaszczepionych i niezaszczepionych 
w  zakresie noszenia maseczek, udziału w specjalnych imprezach i sportach. D230 będzie zobowiązane 
do przestrzegania takich wytycznych. 

Gabinet pielęgniarki 

● Każda szkoła ma wśród personelu dyplomowaną pielęgniarkę szkolną, która będzie przestrzegać wytycznych 
IDPH, co obejmie izolatki dla wszystkich, u których wystąpią objawy COVID-19. 

Zaświadczenia medyczne 

● W Fazie 5 uczniowie i personel NIE BĘDĄ zobowiązani do sprawdzania objawów przed wejściem do budynku. 
Ponadto sportowcy i uczniowie  podczas zajęć pozaszkolnych nie będą odpowiadać za śledzenie objawów. 

● Jeżeli nastąpi powrót do środków ograniczenia ryzyka zgodnie z IDPH/IDBE i będzie obowiązek sprawdzania 
objawów, będziemy zobowiązani do zastosowania się do tych wskazówek. Dlatego aplikacja Skyward 
do  sprawdzania objawów pozostanie aktywna. 

● Goście w budynkach D230, w tym rodzice, mogą być proszeni o wypełnianie krótkiej listy sprawdzającej objawów 
przed wejściem do budynku w celu spotkania się z personelem lub udziału w imprezach szkolnych. Osoby 
odwiedzające szkołę podczas dnia nauki będą mieć obowiązek noszenia maseczek. Maseczki podczas imprez 
będą wymagane zgodnie z wytycznymi IDPH. 

● W lipcu 2021 r. wytyczne IDPH/CDC obejmowały śledzenie następujących objawów: Gorączka lub dreszcze, 
kaszel, zadyszka lub trudności z oddychaniem, zmęczenie, bóle mięśni lub ciała, ból głowy, nowa utrata smaku 
lub węchu, ból gardła, zatkany noc lub katar, nudności lub wymioty i/lub biegunka. 

Protokół testowania 

● Celem testowania w D230 jest ograniczenie utraty czasu nauki i zapewnienie równego dostępu do testowania. 
Dzięki programowi testowania możemy przyspieszyć powrót ucznia i personelu do klasy w oparciu o wyniki 
testów. 

● D230 będzie uczestniczyć w programie testowania sponsorowanym przez stan, BinaxNow. 
● Ten program jest opcjonalny. Personel i rodziny będą poproszone o wyrażenie zgody na testowanie. 



● Testowanie będzie koncentrować się na niezaszczepionych uczniach i personelu, którzy będą mieć bliski kontakt 
z osobą pozytywną lub prawdopodobnie pozytywną i na osobach niezaszczepionych i zaszczepionych, które 
wykażą objawy COVID-19. 

 

Typowe czynności i usługi 

Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły 

● Dystrykt będzie przestrzegać wytycznych IDPH na temat przewozu uczniów do i ze szkoły. W chwili obecnej 
obejmuje całkowicie wypełnione autobusy. 

● CDC wymaga noszenia maseczek przez wszystkie osoby w autobusie. 
● Szkoły D230 ogłoszą konkretne zalecenia do wchodzenia i wychodzenia ze szkół dla uczniów. Będzie to 

obejmować obowiązek pokazania identyfikatora wydanego przez szkołę i taśmy na szyję przed wejściem 
do  budynku szkoły. 

● Uczniowie mogą pozostawać w szkole po zakończeniu nauki, ale tylko z przyczyn związanych ze szkołą. 
Przyczyny takie obejmują między innymi sporty i zajęcia, wsparcie w nauce, spotkanie z personelem lub 
polecenie biura dziekana. Będziemy prosili uczniów o opuszczenie szkoły po zajęciach, jeżeli będą tam 
z  powodów innych niż podane powyżej. 

● Aby zachęcić uczniów do dojeżdżania samochodami i tym samym zmniejszyć w miarę możliwości zagęszczenie 
w autobusach, znosimy opłaty parkingowe za pierwszy semestr. 

● Drogi A/B autobusu będą wprowadzone i tym samym niektórzy uczniowie będą dojeżdżać do szkoły około 7:10 
rano, aby autobus mógł następnie zebrać uczniów na trasie B i dojechać na czas do szkoły. Autobus odbędzie 
najpierw trasę A po zajęciach po południu, a następnie rozwiezie uczniów po trasie B. Takie rozwiązanie wynika 
z  dużych braków kierowców autobusów szkolnych. Zrezygnujemy z tego rozwiązania kiedy tylko nasi partnerzy 
zapewniający obsługę autobusów będą dysponować pełnym personelem. 

Protokoły czyszczenia 

● Warto wiedzieć, że CDC wydało znacznie zmienione wytyczne na temat przenoszenia COVID-19 przez 
powierzchnie. Zwracają one uwagę na fakt, że kontakt z COVID-19 poprzez dotykanie powierzchni nie powoduje 
rozsiewania się wirusa. Niemniej D230 uważa, że warto nadal stosować te protokoły w związku z ich wpływem 
na  ograniczenie rozsiewania się innych bakterii i wirusów niezwiązanych z COVID-19 i faktem, że mamy 
właściwy sprzęt i środki. 

● Będą kontynuowane protokoły dokładniejszego czyszczenia, w tym stosowanie środków dezynfekcyjnych klasy 
szpitalnej zarejestrowanych przez EPA we wszystkich często dotykanych miejscach w szkole, w klasach 
i w  autobusach. 

● Dezynfekcja elektrostatyczna będzie stosowana w budynkach, kiedy będą one puste. 
● Udostępnimy zwiększoną liczbę punktów z odkażaczem do rąk. 
● We wszystkich klasach dostępne będą chusteczki dezynfekujące. 

Zajęcia pozalekcyjne 

● Zajęcia i sporty będą prowadzone zgodnie z wytycznymi IDPH, ISBE i IHSA. 
● Kluby i zajęcia, w szczególności zebrania i zawody będą nadal odbywać się w szkołach, ale będą stosować 

wytyczne IDPH, ISBE i/lub przepisy konkretnych organizacji kierujących danymi zajęciami. 
● W wielu przypadkach organizatorzy klubów i zajęć stwierdzili, w ograniczonym zakresie, że wirtualne zebrania 

i  zajęcia zwiększyły udział. D230 będzie zachęcać do zajęć na miejscu, gdyż uważamy, że kontakty towarzyskie 
i  współpraca osobista są ogromnie ważne dla rozwoju naszych uczniów. Będziemy jednak wspierać wirtualne 
zebrania w przypadkach, w których mogą być one odpowiednie. 

● Szkoły D230 będą stosować się do wytycznych IHSA i/lub IDPH w zakresie sprawdzania objawów i liczby kibiców 
i widzów, kiedy takie wytyczne zostaną przedstawione. 

Wycieczki szkolne 

● D230 powróci do typowego zatwierdzenia wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2021-22. 



● Oczekujemy, że wiele celów takich wycieczek szkolnych pozostanie zamkniętych, ograniczonych lub będą w nich 
obowiązywać konkretne protokoły. Takie protokoły będą z góry ogłoszone rodzinom i wszystkie protokoły będą 
musiały być realizowane przez uczestniczących w wycieczce uczniów i personel. 

● W ostatnim roku uczniowie i personel D230 z powodzeniem odbyli pewne wycieczki wirtualnie. Oczekujemy, że 
takie wycieczki wirtualne będą w pewnym stopniu kontynuowane w związku z ich dostępnością, niższym kosztem 
i możliwościami zyskania cennych doświadczeń. 

Posiłki 

● Szkoły będą przestrzegać wytycznych IDPH w zakresie liczby uczniów, maseczek i dystansowania socjalnego 
podczas obiadów. 

● Menu zwiększy się w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym. Będziemy przestrzegać wszystkich norm 
bezpieczeństwa zalecanych przez CCDPH. 

● Będziemy usilnie zachęcać do płatności bezgotówkowych w stołówkach podczas przerwy obiadowej. 

Korytarze i klasy 

● Szkoły będą przestrzegać wytycznych IDPH w klasach i korytarzach. Budynki opracowały indywidualne plany 
kierowania ruchem na korytarzach i schodach. Wytyczne te dotyczą konkretnych budynków, w zależności 
od  rozmiarów korytarzy/schodów, typowego przepływu uczniów i nadzoru ze strony personelu. 

● Liczba uczniów w poszczególnych klasach pozostanie na typowym poziomie (klasy typu Honors/AP = 32, zajęcia 
szkolne = 30, laboratoria/nauki przyrodnicze = 26, zajęcia specjalistyczne = nie więcej niż 20). Klasy będą 
zaprojektowane z myślą o dystansowaniu fizycznym, ale w niektórych przypadkach nie będzie możliwe 
zachowanie odległości 3 stóp. 

● Uczniowie będą mieli przydzielone szafki tak jak w przeszłości. Szkoły będą zachęcać do ograniczenia 
korzystania z szafek, aby uniknąć zagęszczenia na korytarzach. 

● W korytarzach będzie prowadzony ściślejszy nadzór, aby zapobiegać zgromadzeniom. Uczniowie, którzy mają 
czas dodatkowy pomiędzy zajęciami powinni, albo spacerować z innymi uczniami z danej klasy, albo przejść 
do  danej klasy przed dzwonkiem, aby ograniczyć liczbę uczniów na korytarzach. 

● Aby ułatwić śledzenie kontaktów, nauczyciele będą prowadzić schematy wskazujące gdzie siedzi każdy 
z  uczniów na wypadek, gdyby niezbędne było śledzenie kontaktów. Przypominamy, że uczniowie, którzy są w 
pełni zaszczepieni, będą zwolnieni z kwarantanny. 

● W budynkach zostaną umieszczone znaki na temat mycia rąk, dystansowania społecznego i noszenia maseczek. 

Wychowanie fizyczne 

● Szkoły będą przestrzegać wytycznych IDPH odnośnie zajęć WF-u i ich programu. 
● Podczas pierwszego semestru i być może przez cały rok będziemy optymizować zajęcia WF-u na zewnątrz, aby 

maksymalnie zwiększyć czas uczniów bez masek i przestrzegać zaleceń naukowych dotyczących ograniczenia 
narażenia na COVID i innych mikroorganizmów przenoszonych powietrzem. 

● Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie będą uczestniczyć w regularnych zajęciach WF-u. Obejmuje to potrzebę 
noszenia szkolnych strojów na WF i używania szatni. 

Przestrzenie fizyczne 

● W celu poprawy jakości powietrza dodamy jonizatory. 
● W szkołach będą rozstawione dodatkowe stanowiska napełniania butelek z wodą. 
● Dostępne będą dodatkowe stanowiska odkażania. 
● Rozszerzone będzie użycie zajęć i możliwości jedzenia na zewnątrz. 

Ograniczenia liczby widzów/wirtualne spotkania z rodzicami 

● Spotkania z rodzicami dotyczące IEP, 504 lub zdrowia będą przechodzić na postać wirtualną. 
● Biorąc pod uwagę aktualne wytyczne IDPH, szkoły określą, które spotkania będą na żywo, które wirtualne, 

a  które hybrydowe w przypadku dużych grup rodziców (np. spotkanie rodziców sportowców, wieczór rodziców 
pierwszoklasistów, spotkania typu Town Hall) 

● Ograniczenia liczebności widzów/słuchaczy będą zgodne z wytycznymi IDPH. W wypadku przedstawień 
przygotowanych przez uczniów i imprez sportowych będziemy zawsze pozwalać na obecność takiej liczby 
widzów, jaką będą dopuszczać wytyczne. 



● D230 zainwestowało w sprzęt do streamingu i platformy obsługujące takie imprezy. Będziemy nadal prowadzić 
streaming zawodów sportowych, rozdania nagród i przedstawień, nawet jeżeli będzie na nich obecna publiczność 
na żywo. Informacje na temat dostępu do takich usług będą rozsyłane przed administrację budynków. 

Technologia 

● Wszyscy uczniowie otrzymają Chromebooki jako pomoce naukowe. 
● Dodajemy dodatkowe punkty dostępu do sieci bezprzewodowej, również na zewnątrz, z których będzie można 

korzystać podczas zajęć przy dobrej pogodzie. 
● Podczas spotkań wirtualnych z rodzicami i uczniami będzie można stosować technologię wideokonferencji. 
● Opcje streamingu będą dostępne na różnych imprezach szkolnych. 
● Do składania cyfrowych dokumentów przez rodziców/uczniów stosowane będą formularze online. 
● Portal CLEAR będzie stosowany do uproszczenia dorocznej procedury potwierdzania miejsca zamieszkania. 
● Narzędzia cyfrowe dodane w roku szkolnym 2020-21 pozostaną podstawowymi narzędziami nauki. 
● Zorganizujemy orientację dla uczniów w zakresie Chromebooków oraz systemów stosowanych w dystrykcie 

D230. 
● Dni eLearning mogą powrócić w wypadku złej pogody lub innych przerw w dostępności budynków szkolnych, 

zgodnie z planami stanu zatwierdzonymi w D230. 


