
1

Informator Szko?y 
East Leyden 

List pow italny od Pana 
Manoli  do rodzin

Warto wiedzie? 
Istotne informacje o 

szkole

Poradnictwo
Pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna

List Powitalny

Sierpie? 2020



2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

24

25

27

28

TA
B

L
E

 O
F

C
O

N
T

E
N

T
S

List Powitalny od Dyrektora
List pow italny Pana Manoli  do rodzin

O?wiadczenie dotycz?ce Równo?ci i Sprawiedliwo?ci  
Wystosowane pr zez Dystr ykt 212

Uruchomienie Szkó? 
Informacje i  Aktualizacje

Rzeczy, które warto wiedzie?
Istotne spraw y szkolne

Informacje Medyczne
Na rok 2020-2021

Deans/Regulamin
Istotne informacje na temat biura

Frekwencja
Nowe pr zepisy 

Dyscyplina
Co musisz w iedzie? 

Poradnictwo
Informacje o pracow nikach

Zasoby Edukacyjne
O?rodek Matematyczny i Nauki Pisania

Wa?ne nazwy do zapami?tania

Jak rodzice mog? pomóc dzieciom w nauce?
Zasoby Lokalne

Informacje na temat lunchu 

Informacje Sportowe

System Przedp?aty/Bezp?atne/Zni?kowe Posi?ki  - Wnioski  

Treningi  Jesienne/Biuro ds. Spor tu

Klub Rodziców w East Leyden
Informacje na temat cz?onkostwa 

Informacje na temat zapisów

Komunikacja

Rada szko?y
Cz?onkowie Rady

Wa?ne Informacje Kontaktowe



3

WITAMY

Z ogromn? przyjemno?ci? witam oficjalnie Pa?stwa w szkole Leyden w nowym roku 
szkolnym 2020-2021! Musz? doda?, i? jestem niezwykle uradowany mog?c si? 
przedstawi? Pa?stwu i poinformowa? was, i? bardzo si? ciesz? z faktu, ?e b?d? pracowa? 
z wami w charakterze nowego dyrektora. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e ostatnie sze?? 
miesi?cy up?yn??o pod znakiem niewyobra?alnych wyzwa? dla uczniów, ich rodzin oraz 
nauczycieli. Jednak?e wydaje mi si?, i? je?li ktokolwiek mo?e stawi? czo?a owym 
wyzwaniom, to tym kim? jeste?my w?a?nie my, Leyden. Bez wzgl?du na to, co przyniesie 
nam jesie? prosz?, aby?cie pami?tali, ?e pracujemy bardzo ci??ko nad kwesti? 
zapewnienia wam bezpiecze?stwa, mo?liwo?ci komunikacji oraz nad zorganizowaniem 
znakomitych warunków kszta?cenia, na które zas?ugujecie. 

Misj? Leyden jest ?Kszta?ci?, Wzbogaca? i Inspirowa? Uczniów i Wspólnoty?. Nad 
osi?gni?ciem tego celu pracujemy dumnie ka?dego dnia. Jako dystrykt jeste?my 
nieprzerwanie zaanga?owani w promowanie zasad równo?ci i sprawiedliwo?ci w naszych 

szko?ach. Ka?dy ucze? i ka?da rodzina wnosi niepowtarzaln? perspektyw? do Leyden. Cenimy i szanujemy te ró?ne 
do?wiadczenia.

G?os naszych uczniów jest nasz? najwi?ksz? warto?ci?, dlatego te? z po?wi?ceniem b?dziemy dostarcza? im 
mo?liwo?ci do tego, aby mogli dzieli? si? z nami swoimi prze?yciami. Prosz? mie? na uwadze fakt, i? ci?gle 
poddajemy analizie nasze przepisy, strategie i metody, tak aby rozwija? si? i móc podejmowa? odpowiednie kroki.

Zbli?a si? nowy rok szkolny i chcia?bym przedstawi? tutaj moje trzy g?ówne zasady, które pomog? nam w 
dyskusjach, podejmowaniu decyzji oraz realizowaniu programów. 

- Zaanga?owanie m a znaczenie

Bez wzgl?du na swoj? rol? po?wi?caj si? temu co robisz ca?ym sob?.

- ?yczliwo?? m a znaczenie

B?d? ?yczliwy bez wzgl?du na wszystko. Postawa odwzajemniania pomocy okre?la to, kim jeste?my w 
Leyden. 

- Liczysz si? Ty

Ka?da osoba w naszej szkole jest nadzwyczajna. Ten fakt czyni nas wyj?tkowymi. 

W Leyden wierzymy, ?e gdy rzucimy samemu sobie wyzwanie i skoncentrujemy si? na postawie zaanga?owania, 
bycia ?yczliwym oraz na w?asnej OSOBIE, to mo?emy wtedy robi? niezwyk?e rzeczy.

Pozwol? sobie jeszcze na osobist? uwag?. Z pokor? i jednocze?nie z zachwytem chcia?bym oznajmi?, i? mam okazj? 
powróci? do East Leyden i s?u?y? wam jako nowy dyrektor! Rozpocz??em swoj? karier? nauczycielsk? w East Leyden 
w 2008 r. i to w?a?nie Leyden ukszta?towa?o mnie jako nauczyciela i jako lidera. Powrót do miejsca, które kocham 
jest nies?ychanym uczuciem, dlatego te? jestem zaszczycony, i?

mog? mie? mo?liwo?? uczenia si? od was.

Nie mog? si? doczeka?, aby zacz?? prac? i razem z wami rozpocz?? przygod? w East Leyden. Do zobaczenia 
wkrótce!

Z powa?aniem

 

Dr. Dominic M. Manola

Dyrektor
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Wydarzenia ostatnich kilku miesi?cy znów przypomnia?y nam o tym, co dzia?o si? w przesz?o?ci i 
dotyczy?o niesprawiedliwo?ci pope?nianej w spo?eczno?ciach zamieszkanych przez czarnoskór? 
ludno??. Dla wielu ludzi, szczególnie dla cz?onków czarnoskórej wspólnoty, fakt bycia ?wiadkiem 
pope?nionych zabójstw wywo?uje uczucie bólu, traumy i smutku. Podczas gdy op?akujemy ?mier? 
tych tragicznie zmar?ych osób, te straszliwe zdarzenia pokazuj?, i? taka instytucja jak Leyden jest 
potrzebna, aby celowo skonfrontowa? kwestie systemowego rasizmu oraz niesprawiedliwo?ci.

Rasizm nie przestaje n?ka? naszego narodu, dlatego te? zachowanie milczenia w przypadku 
pojawienia si? spo?ecznej niesprawiedliwo?ci i nierówno?ci jeszcze bardziej pot?guje ich 
wyst?powanie. W zwi?zku z tym Leyden zaj??o stanowcze stanowisko, aby bezpo?rednio 
przeciwstawi? si? takiej polityce i praktykom, które by?y szkodliwe i utrwala?y kwestie nierówno?ci 
spo?ecznych.

W naszym dystrykcie podj?li?my wiele kroków, z których jeste?my dumni, aby walczy? z 
niesprawiedliwo?ci? i nierówno?ci? rasow?. Jednak?e jest jeszcze wiele do zrobienia. Wcze?niej, tego 
lata, Superintendent Dr. Nick Polyak udzieli? Pa?stwu informacji na temat wielu naszych dzia?a?. 
Starania te s? bardzo istotne, wiemy jednak, i? musimy kontynuowa? owe wysi?ki, aby opracowa? 
systematyczne i ca?o?ciowe podej?cie w celu rozwi?zania problemu nierówno?ci i niesprawiedliwo?ci 
w Leyden.

Staramy si? d??y? do tego, co ?jest najlepsze dla naszych dzieci?. Oznacza to, i? uznajemy i cenimy 
ró?norodne do?wiadczenia ?yciowe naszych uczniów i ich rodzin. W tym celu zaplanowali?my 
podj?cie nast?puj?cych dzia?a?, aby posuwa? si? do przodu:

Wszyscy nowi pracownicy b?d? uczestniczy? w szkoleniach na temat ?nie?wiadomych uprzedze??.

Kwestie równo?ci rasowej b?d? stanowi?y cz??? procesu szkolenia zawodowego.

B?dziemy pracowa? nad utworzeniem zbioru zasad w obszarze dotycz?cym kwestii równo?ci i 
sprawiedliwo?ci, kieruj?c si? wskazówkami naszych uczniów, rodzin oraz wywiadami i badaniami 
naukowymi. 

Systematycznie b?dziemy analizowa? podstaw? programow?, tak aby upewni? si?, ?e bierze ona pod 
uwag? aspekt kulturowy pod k?tem stosowania zasad równo?ci i sprawiedliwo?ci.

Z g??bokim oddaniem anga?ujemy si? w starania na rzecz promowania równo?ci i sprawiedliwo?ci w 
Leyden. Jako dystrykt szkolny mamy du?o pracy przed sob?, zarówno jako pojedyncze osoby oraz  
wspólnota szkolna. Kochamy wszystkich naszych uczniów, by?ych, obecnych i przysz?ych. Leyden 
istnieje dla nich i to oni zas?uguj? na to, aby?my stanowili najlepsz? wersj? samych siebie. To jest 
nasze zobowi?zanie. Obiecujemy wspólny wysi?ek oraz energi? w d??eniu do poprawy.

We wspó?pracy i zawsze z dum? Leyden

Leyden High Schools District 212

O?wiadczenie dotycz?ce Równo?ci i Sprawiedliwo?ci
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Witamy w roku szkolnym 2020-21! W tak trudnych czasach dystrykt Leyden pragnie utrzymywa? 
skuteczn? i nieprzerwan? komunikacj? z uczniami, pracownikami, rodzinami, a tak?e cz?onkami 
swojej spo?eczno?ci. Zdajemy sobie spraw?, ?e macie wiele pyta? dotycz?cych nadchodz?cego roku 
szkolnego, dlatego te? prosimy, aby?cie Pa?stwo wzi?li pod uwag? fakt, i? nasze zespo?y ci??ko 
pracuj? nad wypracowaniem planu pod k?tem ponownego otwarcia szkó?, tak by zapewni? naszym 
uczniom znakomite warunki do nauki. Utworzyli?my specjaln? stron? internetow?, na której 
mo?ecie Pa?stwo znale?? bie??ce informacje odno?nie ponownego otwarcia naszych szkó?. 
Znajduj? si? tam:

- komunikaty szkolne
- wiadomo?ci od superintendenta
- informacje dotycz?ce ewentualnych zmian w planie lekcji
- informacje na temat procedur wydawania posi?ków
- odpowiedzi na najcz??ciej  zadawane pytania

Prosz? pami?ta?, ?e nasz plan jest elastyczny i mo?e ulec przekszta?ceniu w przypadku rozwoju 
sytuacji zwi?zanej z COVID-19, gdy otrzymamy dalsze wytyczne post?powania z Kuratorium O?wiaty 
Stanu Illinois i Wydzia?u Zdrowia Publicznego Stanu Illinois.

B?dziemy na bie??co udziela? Pa?stwu wszelkich nowych informacji, w miar? jak nasze plany b?d? 
nabiera? kszta?tu. 

Dzi?kujemy za wasze nieustaj?ce wsparcie.

Bie??ce informacje dotycz?ce ponownego otwarcia szkó? mo?na znale?? pod poni?szym adresem: 
www.leyden212.org
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Rzeczy, o k t óre war t o w iedzie? 
?rodk i ost ro?no?ci w  celu zapobiegania COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Wydzia?u Zdrowia Publicznego Stanu Illinois oraz Kuratorium O?wiaty Stanu Illinois 

ka?da osoba znajduj?ca si? wewn?trz pomieszczenia/budynku zobowi?zana jest nosi? nieprzerwanie 

nakrycie twarzy, chyba ?e do?wiadcza problemów z oddychaniem, znajduje si? w stanie nieprzytomnym, 

jest niepe?nosprawna, czy te? musi korzysta? z pomocy innej osoby przy ?ci?ganiu nakrycia. Nakrycia 

musz? zakrywa? nos oraz usta i nale?y je nosi? przez ca?y czas przebywania wewn?trz budynków 

szkolnych, równie? podczas utrzymywania odpowiedniego dystansu spo?ecznego. Nakry? twarzy, 

natomiast, nie trzeba stosowa? przebywaj?c na zewn?trz, gdy przestrzegane jest utrzymywanie dystansu 

spo?ecznego. Uczniowie, którzy nie mog? nosi? nakry? twarzy z powodu trudno?ci w oddychaniu s? 

zobowi?zani do okazania za?wiadczenia lekarskiego. Uczniowie, którzy nie dostosuj? si? do powy?szych 

wskazówek bezpiecze?stwa nie zostan? wpuszczeni do budynku.

Inform acje dot ycz?ce procedury zapisu i wypisu ucznia  

Ustalenia Rady Szko?y dotycz?ce zapisu i wypisu ucznia s? nast?puj?ce:  W przypadku uczniów-freshmen 

oraz nowych uczniów op?ata rejestracyjna wynosi $150.00. Je?li ucze? zdecyduje si? na wypisanie ze 

szko?y w przeci?gu 14 dni, licz?c od pierwszego dnia nauki w szkole, wtedy suma w wysoko?ci $140.00 

zostanie zwrócona. Po up?ywie 14 dni nie b?dzie mo?liwo?ci refundacji. Powy?sze przepisy dotycz? tak?e 

uczniów, którzy wypisz? si? ze szko?y, a nast?pnie ponownie dokonaj? zapisu w ci?gu roku szkolnego.  

Wszyscy uczniowie, którzy zdecyduj? si? na wypisanie ze szko?y zobowi?zani s? zwróci? swoje 

Chromebooki, ?adowarki, pokrowce oraz podr?czniki.

Zm iana Adresu Zam ieszkania/Num eru Telefonu

Prosz? pami?ta?, aby powiadomi? Biuro Zast?pcy Dyrektora w przypadku zmiany adresu zamieszkania 

lub numeru telefonu. Szko?a musi posiada? aktualne dane osobowe ucznia na wypadek wyst?pienia 

sytuacji kryzysowej. Umo?liwi to równie? sprawniejsz? komunikacj? mi?dzy szko?? i rodzicami dziecka.

Kar t a Ocen Leyden  

Informacje dotycz?ce Karty Ocen East Leyden s? dost?pne na stronie internetowej naszego dystryktu, 

pod adresem www.leyden212.org. Prosz? klikn?? na zak?adk? ?District Overview.? Mo?na za?yczy? sobie 

udost?pnienie kopii Karty Ocen w sekretariacie szko?y dzwoni?c pod numer 847.451.3025. (105 ILCS 

5/10-17a)

Nagroda ?Excellence?

Jeste?my dumni z faktu przyznawania zwyci?zcom nagrody ?Excellence Award? w czasie uroczysto?ci 

graduacyjnej. ?yczyliby?my sobie, aby ch?? zdobycia tej nagrody przy?wieca?a ka?demu z naszych 

uczniów. W 2012 roku cz?onkowie dyrekcji, nauczyciele i przede wszystkim uczniowie spotkali si?, aby 

ustali? kluczowe kategorie, które zdefiniuj? poj?cie doskona?o?ci (?excellence?) w Leyden. Wierzymy, i? 

je?li ucze? spe?ni wszystkie siedem wymaganych warunków, to wtedy zas?u?y na specjalne wyró?nienie 

na zako?czenie jego szkolnej kariery. 

http://www.leyden212.org
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Wierzymy równie?, ?e ka?dy ucze? przekraczaj?cy próg Leyden ma szanse na zdobycie ?Excellence 

Award?.

6 kategorii sk?adaj?cych si? na poj?cie doskona?o?ci w Leyden:

Form y Akt ywno?ci Szkolnych  Zalicz uczestnictwo w dwóch zaj?ciach sportowych, klubach, czy te? 

innych aktywno?ciach szkolnych. 

Wolont ar iat  Wyka? zaanga?owanie poprzez udzia? w 25-godzinnym wolontariacie na rzecz szkolnej 

spo?eczno?ci.

?Credit s? Uzyskaj 24 ?credits?. 

Oceny Uzyskaj ?redni? ocen (GPA) 2.8. 

Zaj?cia o prof i lu rozszerzonym  Zalicz wybrane zaj?cia w zakresie rozszerzonym, tzw. ?capstone? lub 

?Advanced Placement?.

Post awa Obywat elska Wyka? si? odpowiedni? postaw? obywatelsk? stosuj?c si? do postanowie? 

regulaminu szko?y.

Int ernet owa Opcja ?Safe2SpeakUp?

Prosimy uczniów, aby korzystali z opcji internetowej ?Safe2SpeakUp?, która jest dost?pna na naszej 

stronie pod zak?adk? "student tab". Jest to bardzo dobre narz?dzie pozwalaj?ce uczniom na dokonanie 

anonimowego zg?oszenia dotycz?cego sytuacji problemowych. Dyrekcja szko?y, w okresie letnim, b?dzie 

uwa?nie ?ledzi? nap?ywaj?ce zg?oszenia i odpowiednio reagowa?.

Równo?? P?ci i  Procedura Sk?adania Za?ale?

Równo?? p?ci:Ka?dy ucze?, bez wzgl?du na p?e?, orientacj? seksualn? lub to?samo?? p?ciow?, powinien 

mie? zapewniony równy dost?p do programów szkolnych, aktywno?ci, us?ug oraz ?wiadcze?. ?aden 

ucze?, ze wzgl?du na p?e?, orientacj? seksualn? lub to?samo?? p?ciow?, nie mo?e zosta? pozbawiony 

praw, przywilejów, korzy?ci ani równego dost?pu do szkolnych i pozalekcyjnych programów i aktywno?ci. 

Ka?dy ucze? mo?e wnie?? skarg? dotycz?c? dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?, korzystaj?c z tzw. ?Uniform 

Grievance Procedure?. Ucze? mo?e odwo?a? si? od postanowie? Rady Szko?y do odpowiedniego organu, 

tzw. ?Intermediate Service Center? (zgodnie z paragrafem 105 ILCS 5/3-10 regulaminu szko?y) i nast?pnie 

do Kuratora O?wiaty Stanu Illinois (zgodnie z paragrafem 105 ILCS 5/2-3.8 regulaminu szko?y). 

Inform acje o Sprawcach Przest epst w  Na Tle Seksualnym  

Wed?ug prawa stanu Illinois (PA 94-0994) szko?y maj? obowi?zek powiadomi? rodziców o istnieniu rejestru 

sprawców przest?pstw na tle seksualnym w stanie Illinois. Prosz? zapozna? si? z Illinois Sex Offender 

Registry (I-SOR), www.isp.state.il.us/sor, by mie? rozeznanie o takich osobach zarejestrowanych w okolicy 

Leyden.

Rzeczy, o k t óre war t o w iedzie? 
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Pro?ba o Udost ?pnienie Danych Osobowych

Sporadycznie jeste?my proszeni przez wojskowych specjalistów od rekrutacji o udost?pnienie danych 
osobowych naszych uczniów. Zgodnie z d?ugoletni? praktyk? naszego Zarz?du nie udzielamy takich 
informacji. Jednak?e, wed?ug postanowie? ?No Child Left Behind Act?, wszystkie dystrykty szkolne 
otrzymuj?ce dofinansowanie z programu ?Title I? zobowi?zane s? do udost?pnienia wojskowym 
rekruterom nazwisk uczniów, ich adresów zamieszkania oraz numerów telefonów. Z racji tego, i? Leyden 
High School District 212 otrzymuje tak? pomoc, przychylamy si? do pro?by dowództwa wojskowego 
(Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard). Prosz? jednak pami?ta?, ?e istnieje zapis prawny, który 
zwalnia rodziców dzieci ucz?szczaj?cych do szkó? ?rednich z obowi?zku udost?pniania takowych 
informacji. 

Je?eli zat em  nie wyra?acie Pa?st wo zgody na udost ?pnianie danych osobowych swego dziecka do 
wykorzyst ania w  celach rekrut acji wojskowej, prosz? skont ak t owa? si?, w  form ie pisem nej, z pani? 
Jack i Scham m er t , n ie po?niej n i? do pi?t ku, 30 sierpnia 2020.

Uzyskaj 95%

W tym roku b?dziemy skupia? si? na walce z przewlek?? (chroniczn?) absencj?. Mówimy o niej wtedy, gdy 

roczna absencja ucznia kszta?tuje si? na poziomie powy?ej 10%, w??czaj?c w to usprawiedliwione i 

nieusprawiedliwione nieobecno?ci. Opuszczenie tylko 4 dni szkolnych w semestrze mo?e spowodowa? 

zaklasyfikowanie statusu ucznia do kategorii przewlek?ej absencji. Prosz? pami?ta?, i? usprawiedliwione i 

nieusprawiedliwione nieobecno?ci brane s? pod uwag? przy obliczaniu procentowej frekwencji.  

 

Prosz? skontaktowa? si? z pani? Rivera lub pedagogiem dziecka, w przypadku gdy dziecko boryka si? z 

problemem niskiej frekwencji. Oferujemy pomoc oraz chcemy si? upewni?, ?e posiadacie wystarczaj?ce 

informacje na ten temat. W ka?dym sprawozdaniu o ocenach dziecka, tzw. ?progress report?, b?dziecie 

otrzymywa? informacje o procentowej frekwencji. ?yczyliby?my sobie, aby wszyscy nasi uczniowie byli w 

stanie utrzyma? frekwencj? na poziomie 95%.

Skala oceniania f rekwencji:
Ponadprzeci?tna frekwencja - 97% lub wy?ej
Wymagana frekwencja - 95-96%
Zagro?ona frekwencja - 90-94%
Chroniczna absencja - 85-89%
Bardzo wysoka absencja - poni?ej 85%

Rzeczy, o k t óre war t o w iedzie? 
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Term iny dot ycz?ce nawo?enia t rawnika na lat a 2020-2021

Prawo stanowe wymaga, aby szko?a informowa?a Pa?stwa o terminach zwi?zanych z nawo?eniem 
trawnika oraz ogrodu. 

Nawo?enie - mi?dzy 26 pa?dziernika 2020 a 6 listopada 2020. 

Odchwaszczanie i piel?gnacja - mi?dzy 29 marca 2020 a 2 kwietnia 2021.

Nawo?enie -  mi?dzy 24 maja 2021 a 4 czerwca 2021.

Umie?cimy odpowiednie oznakowanie, gdy zako?czymy nasze dzia?ania pod k?tem nawo?enia i 
odchwaszczania. Niestety nie mo?emy ustali? dok?adnych terminów, gdy? zabiegi te s? zale?ne od 
warunków pogodowych. 

Wit am y Klas? 2024

Cieszymy si?, ?e mo?emy powita? was w East Leyden! Jeste?cie najm?odszymi or?ami Leyden, dlatego te? 
nie chcemy, aby?cie cokolwiek przegapili!

Zaktualizowane informacje b?d? wam dostarczane za pomoc? tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej i 
naszej strony internetowej. ?led?cie na bie??co komunikaty o naszych nadchodz?cych wydarzeniach i 
nowinkach! Mamy nadziej?, ?e wkrótce si? zobaczymy!

Rzeczy, o k t óre war t o w iedzie? 
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Informacje Medyczne  
Wym agane form ularze m edyczne  

Wype?nione formularze medyczne nale?y zwraca? do 1 sierpnia. Wed?ug prawa stanowego 
kopia orzeczenia z bada? lekarskich ucznia wraz z kompletnymi informacjami o szczepieniach 
musi znajdowa? si? w rejestrze szko?y jeszcze przed rozpocz?ciem roku szkolnego.

Zasady Podawania Leków

Naszym zamiarem, w przypadku zaistnienia konieczno?ci podawania leków w szkole, jest

zapewnienie uczniom optymalnego poziomu zdrowia potrzebnego do nauki. W ci?gu dnia szkolnego

podawane mog? by? tylko takie leki, które s? niezb?dne do funkcjonowania ucznia na zaj?ciach

lekcyjnych. 

Wymagane jest orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce konieczno?? podania okre?lonego

lekarstwa w czasie dnia szkolnego. Lek, dostarczony przez rodzica/opiekuna, musi by? oryginalnie

zapakowany oraz oznaczony przez farmaceut?.

 W celu uzyskania szczegó?owych informacji prosz? zapozna? si? z przewodnikiem rodzica na rok 
2020/2021, www.leyden212.org/easthandbook.

Uwaga!

Wszystkie zwolnienia lekarskie w zwi?zku z absencj? ucznia musz? zosta? przed?o?one w gabinecie

higienistki w pierwszym dniu powrotu ucznia do szko?y. Lekarz mo?e tak?e przefaksowa?

zwolnienie pod numer 847.451.3085. Prosz? zapozna? si? z przewodnikiem rodzica w tym

wzgl?dzie. U?ywanie telefonów komórkowych w gabinecie higienistki jest zakazane. W przypadku

gdy dziecko poczuje si? ?le powinno zg?osi? si? do gabinetu higienistki, tak aby mo?na by?o

skontaktowa? si? z jego rodzicami. 

Regulam in

W sytuacji wyst?pienia problemów zdrowotnych w szkole uczniowie powinni zg?osi? si? do gabinetu 
pani higienistki (sala nr 110), gdzie nasz wykwalifikowany personel udziela pomocy. Wszyscy uczniowie 
(z wyj?tkiem nag?ych wypadków) udaj?cy si? do gabinetu higienistki zobowi?zani s? przedstawi? 
przepustk? (?pass?) od swego nauczyciela. W przypadku zaistnienia konieczno?ci zwolnienia ucznia do 
domu personel gabinetu, przed wypuszczeniem ucznia z budynku szko?y, skontaktuje si? z jego 
rodzicem/opiekunem.

Objawy Covid-19

Centrum Kontroli Chorób wystosowa?o kilka ostrze?e? w przypadku wyst?pienia objawów 

Covid-19. Je?li twoje dziecko ma gor?czk?, kaszel, a tak?e odczuwa problemy z trawieniem, 

duszno??, zaburzenia w?chu, bóle mi??ni i ?o??dka mo?e to ?wiadczy? o wyst?pieniu objawów 

zaka?enia wirusem. W takim przypadku prosimy, szczególnie w tak trudnym okresie, o 

pozostawienie dziecka w domu. Nale?y wówczas zabra? dziecko do lekarza lub podda? testom.
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Deans/Frekwencja
Regulamin  

Pan Dennis Byrne
DByrne@leyden212.org 

847.451.3032

Witamy ponownie w szkole wszystkich uczniów! Przypominamy, ?e na naszej stronie internetowej 

mo?na znale?? przewodnik ucznia. Uczniowie zobowi?zani s? zapozna? si? z jego tre?ci?, która dotyczy 

regulaminu naszej szko?y. Przypominamy te?, i? uczniowie powinni przychodzi? do szko?y zaopatrzeni w 

na?adowany Chromebook trzymany w ochronnym futerale. Prosz? pami?ta?, ?e Chromebook jest 

mieniem szkolnym, za które odpowiedzialno?? ponosi ucze?. Jeste?my przekonani, i?

urz?dzenie to otworzy przed naszymi uczniami nowe mo?liwo?ci edukacyjne. Cieszymy si? z nadej?cia 

kolejnego wspania?ego roku szkolnego!. 

INFORMACJE DOTYCZ? CE KORZYSTANIA Z PARKINGU DLA UCZNIÓW

Z parkingu tego mo?na korzysta? tylko za okazaniem zezwolenia. Informacje dla ?juniors? i ?seniors? w 

sprawie uzyskania karty parkingowej (?parking permit?) b?d? dost?pne na pocz?tku sierpnia. 

Regulam in szko?y

Prosz? zapozna? si?  z regulaminem szkolnym znajduj?cym si? w poradniku rodzica w celu 

uzyskania bie??cych informacji o szkole. Jest on dost?pny na naszej stronie internetowej 

www.leyden212.org pod zak?adkami ?Parents? , a nastepnie ?Parent Handbook?.

Pani Mayra Car rera
MCarrera@leyden212.org 

847.451.3032

Pan Michael Grosch
MGrosch@leyden212.org 

847.451.3032

http://www.leyden212.org
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Frekwencja  
* * W celu podporz?dkowania si? prawu stanowemu zamieszczamy poni?ej  NOWE procedury dotycz?ce 

frekwencji.* *

W przypadku nieobecno?ci ucznia w szkole obowi?zkiem rodzica/opiekuna jest powiadomienie, do 

godziny 8:00 am, biura ds. frekwencji o przyczynie nieobecno?ci.

NUMER DO BIURA DS. FREKWENCJI - 847.451.3035

DZWONI?C PROSZ? PODA?: IMI? I NAZWISKO UCZNIA, NUMER ID UCZNIA, DOK?ADNY POWÓD 

NIEOBECNO?CI (prosz? zobaczy? poni?ej).

Wszystkie absencje zostan? zakwalifikowane do dwóch kategorii: nieobecno?? lub wagarowanie.

- choroba
- obchodzenie ?wi?ta lub wydarzenia religijnego
- ?mier? najbli?szego cz?onka rodziny, nag?y wypadek rodzinny
- wydarzenia, na które ucze? nie ma wp?ywu
- okoliczno?ci, które mog? sta? si? przyczyn? niepokoju dla rodzica/opiekuna i dotyczy? 

mentalnego, emocjonalnego lub fizycznego zdrowia ucznia
- uczestnictwo w pogrzebie z wojskow? asyst? honorow? 

- Inne powody niewymienione powy?ej 

Nieobecno??

W celu uzyskania szczegó?owych informacji dotycz?cych spraw zwi?zanych z frekwencj? prosz? 
skontaktowa? si? z naszym biurem ?Attendance?. Dodatkowo prosz? zapozna? si? z nasz? 
stron? internetow? w celu uzyskania bie??cych informacji odno?nie frekwencji ucznia. Prosz? 
wej?? na stron? East Leyden i klikn?? na zak?adk? ?Parent s?, nast?pnie na ?Parent  Handbook? 
i dalej odnale?? fragment zatytu?owany ?At t endance?.

Wagarowanie
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Dyscyplina
Konsult acje z nauczycielem  (St udent  Teacher  Tim e - STT)"

Nauczyciele mog? wyznaczy? dodatkowy okres czasu na prac? z uczniem przed rozpocz?ciem 
lekcji, czy te? w trakcie konsultacji nauczycielskich. Ucze?, w przeci?gu 24 godzin, otrzyma 
zawiadomienie o okre?lonym terminie spotkania z nauczycielem, tak aby mia? czas na 
zapewnienie sobie odpowiedniego ?rodka transportu. Niestawienie si? na wyznaczone 
spotkanie z nauczycielem mo?e skutkowa? odes?aniem ucznia do  ?Dean of Students?, a tak?e  
podj?ciem nale?ytych kroków dyscyplinarnych.

Czym  jest  BIC I SIT?

Nazwa BIC odnosi si? do ?Behavior Improvement Center?. Celem programu BIC jest ukrócenie narusze? regulaminu 
szkolnego bez konieczno?ci usuni?cia ucznia z budynku szko?y. Zadaniem wychowawcy nadzoruj?cego BIC jest pomoc 
uczniowi w przyswojeniu odpowiednich wzorców zachowania, czy te? w nadrobieniu zaleg?o?ci. Z kolei nazwa SIT oznacza 
?Student Improvement Center?. Jest to miejsce stanowi?ce alternatyw? dla kary zawieszenia poszkolnego tworz?ce 
zarazem konstruktywn? i pozytywn? atmosfer? do nauki. Program SIT wychodzi naprzeciw edukacyjnym i spo?ecznym 
potrzebom uczniów z równoczesnym zamiarem ich reintegracji po odbyciu kary.

Co t o jest  ?dress code? (zasady ubioru) w  Leyden?

Dyrekcja Leyden High Schools uznaje istnienie indywidualnych ró?nic mi?dzy uczniami, a tak?e fakt, ?e g?ówna 
odpowiedzialno?? za odpowiedni strój uczniowski spoczywa zarówno na uczniach jak ich rodzicach/opiekunach. 
Uczniowie nie mog? nosi? ubioru nieadekwatnego do standardów kszta?cenia, a który mo?e stanowi? zagro?enie dla 
zdrowia, bezpiecze?stwa, dobrobytu lub mienia w?asnego lub innych. Poni?ej zamieszczamy pomocne wskazówki:

- Zakazane jest noszenie czapek, opasek lub innych nakry? g?owy wewn?trz budynku szkolnego w czasie trwania 
nauki.

- Zakazane jest noszenie lub eksponowanie symboli gangów.
- Zakazane jest noszenie ubioru z widocznymi insygniami, symbolami lub napisami obra?liwymi dla ka?dego, bez 

wzgl?du na ras?, p?e?, wyznanie, narodowo?? lub grup? etniczn?.
- Zakazane jest noszenie ubioru, który przedstawia lub reklamuje alkohol, narkotyki, papierosy, czy te? inne ?rodki 

niedozwolone dla uczniów szko?y ?redniej.
- Zakazane jest noszenie ubioru z napisami lub symbolami zawieraj?cymi nieodpowiedni j?zyk.
- Zakazane jest noszenie ubioru nadmiernie odkrywaj?cego cia?o. Zalicza si? tutaj podziurawion? odzie?, krótkie 

spodenki, odzie? odkrywaj?c? brzuch, czy te? strój z dekoltem.
- Ze wzgl?dów zdrowotnych i bezpiecze?stwa wszyscy uczniowie powinni nosi? obuwie.

Czy m og? u?ywa? t elefonu kom órkowego w  szkole?

Uczniowie mog? w sposób nieograniczony, lecz odpowiedzialny korzysta? z urz?dze? elektronicznych/telefonów 
komórkowych na terenie East Leyden, z wyj?tkiem nast?puj?cych sytuacji/ lub miejsc. Urz?dzenia te nie mog? by? 
u?ywane w salach lekcyjnych, ?wietlicach, bibliotece oraz biurach bez uprzedniej zgody pracowników szko?y. Ca?kowity 
zakaz korzystania z nich obowi?zuje w ubikacjach, szatniach oraz innych pomieszczeniach, gdzie oczekuje si? 
poszanowania prywatno?ci. Ucze?, w dowolnym czasie, mo?e zosta? poproszony o wy??czenie urz?dzenia. Prosz? 
zaznajomi? si? z naszym przewodnikiem rodzica na rok 2020/2021.

Co oznacza spó?nienie na lekcj? i jak ie s? t ego konsekwencje?

Spó?nienie nast?puje wówczas, kiedy ucze? nie znajduje si? w wyznaczonym dla niego przez nauczyciela miejscu w 
momencie rozpocz?cia lekcji. Gdy ucze? zgromadzi 9 spó?nie? w ci?gu semestru, b?dzie to skutkowa? kar? BIC. Kara ta 
b?dzie wyznaczana ka?dorazowo po zgromadzeniu 3 kolejnych spó?nie?. Prosz? rozmawia? z dzieckiem o tym, jak wa?ne 
jest punktualne przychodzenie do szko?y. Ka?de spó?nienie powoduje zak?ócenie zaj?? lekcyjnych.
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Pani Dawn Erickson 
Dyrektor Wydzia?u Poradnictwa
DErickson@leyden212.org 
847.451.3073

Poradnictwo   

Prosz? odwiedzi? ?Home Access Center?, aby zasi?gn?? informacji na temat tego, kto jest pedagogiem i 

pracownikiem socjalnym Pa?stwa dziecka. Jak i rodzaj wsparcia dla uczniów  i rodziców  oferuje nasz 

Wydzia? Poradnict wa? Poni?ej znajduje si? lista g?ównych zagadnie?, w sprawie których rodzice i dzieci 

mog? kontaktowa? si? z naszym wydzia?em. 

- Wybór Przedmiotów
- Informacje na temat SAT
- Informacje na temat ACT
- Poradnictwo Zawodowe
- Planowanie kariery edukacyjno- zawodowej 

dla "Juniors"/"Seniors" 
- Uniwersytet Rodzica  w Leyden - Zasoby 
- Opcja "Naviance" 
- Informacje na temat "NCAA"
- Zasoby dla uczniów ko?cz?cych  szko?? 

- Doradztwo socjalne/wydawanie skierowa? 
-  Telefon Zaufania i Zasoby Lokalne

- Informacje na temat "Advanced Placement" 
- Szkolenia Zawodowe 
- Studia 
- Warsztaty Samodoskonalenia
- Pomoc Finansowa/Stypendia
- Informacje na temat s?u?by wojskowej 
- Zasoby dla uczniów o nielegalnym statusie

W celu uzyskania dalszych informacji prosz? wej?? na zak?adk? "Student Services" na stronie www.leyden212.org 
-> "Students" -> "Student Services:.

Poni?ej znajduj? si? szczegó?owe informacje.

Nazw isko Ext . Em ail Specjalizacja

Ms. Emily Alexenco 3055 EAlexenko@leyden212.org Doradztwo Zawodowe/Wojsko/Opieka nad "Sophomores"

Ms. Dawn Erickson 3073 DErickson@leyden212.org Dyrektor/ Opieka nad "Freshmen"/ NCAA

Ms. Alicia Funes 3034 AFunes@leyden212.org Koordynator ds. "Small Groups"/Opieka nad "Sophomores"

Ms. Justyna Jablonska 3048 JJablonska@leyden212.org Koordynator ds. Stypendiów/Opieka nad ?Juniors?

Mr. Bill Mitchell 3026 BMitchell@leyden212.org Koordynator ds. Komunikacji/  Strona Internetowa/"Seniors"

Ms. Patti Muldoon 3195 PMuldoon@leyden212.org Koordynator ds. Pomocy Finansowej/ Opieka nad "Juniors"

Ms.  Emilie Reynolds 3196 EReynolds@leyden212.org Koordynator Programu "Peer Leader"/ Opieka nad "Freshmen"

Ms. Chris Schulz 3046 CSchulz@leyden212.org Koordynator ds. Studiów Wy?szych/Opieka nad "Seniors"

Mr. Arturo Martinez 3022 AMartinez@leyden212.org Pracownik Socjalny- Komunikacja Spo?eczna 

Ms. Rachelle Minus 2461 RMinus@leyden212.org Pracownik Socjalny - Edukacja Specjalna / Program "PASS"

Ms. Meg Rivera 3015 MRivera@leyden212.org Pracownik Socjalny - "Transition Center "

http://www.leyden212.org
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O?rodek Mat em at yczny i O?rodek  Nauk i Pisania

W naszej bibliotece mie?ci si? o?rodek matematyczny oraz nauki pisania. Zach?camy uczniów potrzebuj?cych 
pomocy w przygotowaniu do testu, przy odrabianiu lekcji, wype?nianiu aplikacji, tworzeniu CV, czy rozwijaniu 
umiej?tno?ci pisania do korzystania z tych mo?liwo?ci. Pracownicy, a czasami rówie?nicy, s?u?? pomoc? w 
nauczaniu indywidualnym. Zach?camy uczniów do korzystania z tych o?rodków (w godz. 7:00 a.m. - 4:00 p.m.) 
w czasie lunchu, podczas przerwy ?wietlicowej lub po szkole. Nauczyciele mog? równie? wysy?a? tam uczniów z 
odpowiedni? przepustk?. 

"Makerspace"

Twórz, wymy?laj, majstruj i odkrywaj w Makerspace Leyden w tym roku szkolnym! To do?wiadczenie pozwala 
uczniom pozna? ich indywidualne zainteresowania i pobudza ciekawo??. Je?li zostanie to uznane za 
bezpieczne, uczniowie b?d? mogli korzysta? ze zwyk?ego sprz?tu twórczego, takiego jak audio / wideo, drukarki 
3D i robotyka. Wykorzystaj t? przestrze? do zdobycia technicznych umiej?tno?ci potrzebnych na zaj?ciach 
lekcyjnych. Wi?cej informacji na stronie www.LeydenMakerSpace.org.

Mobil ina Aplikacja "Hom e Access"

Z opcji ?Home Access Center? mo?na te? korzysta? u?ywaj?c urz?dze? mobilnych z odpowiedni? aplikacj?. Jest 
ni? eSchoolPLUS Family app, która zawiera informacje dotycz?ce frekwencji, kart ocen, zada? lekcyjnych itd. 
Aplikacj? t? mo?na pobra? na Androida poprzez Google Play Store, na urz?dzenia typu iPad, iTouch oraz 
iPhone poprzez iTune App Store lub Kindle Fire, a na Fire phones poprzez Amazon App Store. Gdy aplikacja 
zostanie ju? pobrana, prosz? zalogowa? si? do ?Home Access Center? wpisuj?c nazw? u?ytkownika oraz has?o. 
W celu uzyskania bli?szych informacji odwied? poni?sz? stron?: http://bit.ly/D212FamilyApp.

Ubezpieczenie Szkolne

Leyden High School District 212 oferuje wszystkim swoim uczniom plan ubezpieczeniowy od wypadków 
gwarantowany przez Gerber Life Insurance Company. Plan ten pokrywa w 100% zwyczajowe koszty leczenia za 
przypadkowe obra?enia cielesne spowodowane udzia?em (pod nadzorem) w jakichkolwiek zaj?ciach szkolnych 
w??czaj?c w to mi?dzyszkolne imprezy sportowe, a tak?e kwestie przewozu ze szko?y i z powrotem. Plan nie 
posiada opcji ?deductible?, a maksymalna suma ubezpieczenia, po zg?oszeniu roszczenia, wynosi $25.000. Ca?a 
procedura zg?oszenia roszczenia musi by? zako?czona w przeci?gu 52 tygodni od momentu wypadku. Ten 
plan jest  planem  pobocznym  w  st osunku do innego ubezpieczenia.

Istnieje mo?liwo?? zapisania si? do 24-godzinnego ?student accident insurance plan?, oferuj?cego okres 
ochronny mi?dzy ko?cem jednego i pocz?tkiem nast?pnego roku szkolnego oraz w wakacje i weekendy. Ten 
opcjonalny plan przeznaczony jest dla rodzin, które albo nie posiadaj? ubezpieczenia, albo maj? tzw. ?high 
deductible major-medical insurance plan?.

Innym opcjonalnym planem jest 24-godzinny ?dental accident insurance plan?, który mo?na naby? oddzielnie 
lub jako dodatek do innego ubezpieczenia.

Formularze mo?na znale?? pod adresem www.k12specialmarkets.com.  Ubezpieczenie dla Leyden High School 
District 212 jest gwarantowane przez Illinois School Insurance Cooperative. W przypadku dodat kowych 
pyt a? prosim y skont ak t owa? si? z Zevit z St udent  Accident  Insurance Services, Inc. (847-374-0888).

Zasoby Edukacyjne   
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Wa?ne nazw y do zapami?tania

Academ ic Eligibi l i t y? Aby bra? udzia? w aktywno?ciach pozalekcyjnych (takich jak np. zaj?cia 
sportowe, teatr, kluby), uczniowie musz? wykaza? si? wynikami w nauce. Wszyscy uczniowie 
klasy 9 spe?niaj? te warunki w okresie trwania 1 ?wiartki pierwszego roku.

AP Classes? "Advanced Placement Classes" (przedmioty w zakresie rozszerzonym) s? 
uznanymi w ca?ym kraju odpowiednikami zaj?? uniwersyteckich. Uczniowie podchodz? do 
egzaminów AP w maju. Otrzymanie z nich oceny pozytywnej umo?liwi przyj?cie na studia 
wy?sze lub te? uzyskanie uczelnianego ?credit?. Ponadto ucze? ma okazj? otrzyma? 1 punkt za 
ka?de zaj?cia AP, co jest wliczane do tzw. ?weighted GPA? . Rodzice mog? zawsze poprosi?, by 
ich dziecko zosta?o zapisane na taki przedmiot.

College Board ? Bardzo wa?na organizacja zrzeszaj?ca szko?y, szko?y wy?sze ?college? i 
uniwersytety. Zarz?dza ona przeprowadzenie egzaminów SAT i PSAT oraz sprawuje piecz? nad 
programem ?Advanced Placement?. Strona internetowa tej instytucji znajduje si? pod adresem 
www.collegeboard.org.

GPA (?rednia ocen)?Jest to przeliczenie ocen z u?yciem numerycznych warto?ci.  Z punktów 
uzyskanych przez ucznia wyci?gana jest ?rednia odpowiednia do jego wyników w nauce. Za 
przedmioty AP uzyskiwany jest dodatkowy punkt.

Hom ecom ing? Jesienny zjazd absolwentów. W przeci?gu tygodnia odbywa si? wówczas wiele  
ró?norakich imprez. Zjazd zako?czony jest meczem futbolu oraz balem.

Honors Classes? Zaj?cia o podwy?szonym stopniu trudno?ci. Mo?na za nie uzyska? 
dodatkowy punkt (5.0) wliczany do tzw. ?weighted GPA?. Rodzice mog? zawsze poprosi?, aby 
ich dziecko zosta?o zapisane na taki przedmiot.

ESSA (?Every Child Succeeds Act?) - Jest to nazwa ameryka?skiego aktu prawnego, który 
wszed? w ?ycie w roku szkolnym 2017-2018. Reguluje on system szkolnictwa publicznego w 
Stanach Zjednoczonych. Ustawa ta zast?pi?a wcze?niejszy dokument, tzw. ?No Child Left 
Behind Act (NCLB)? i jej celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom sprawiedliwego i równego 
dost?pu do wysokiej jako?ci edukacji oraz wyrównywanie przepa?ci edukacyjnej.

SAT ("Scholastic Assessment Test") -Test ustandaryzowany stosowany przy selekcji 
kandydatów na studia w USA.
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Rodzice mog? odgrywa? bardzo istotn? rol? w pomaganiu dziecku w osi?ganiu dobrych wyników w nauce. Pomoc 
ich opiera si? na pozyskiwaniu dobrych informacji oraz na wspieraniu i kierowaniu. Mimo ?e nastolatki d??? do 
uzyskania niezale?no?ci, to rodzicielskie zaanga?owanie jest niezb?dnym elementem sk?adaj?cym si? na osi?ganie 
przez nie sukcesów w szkole.

Poni?ej zamieszczamy 10 sposobów dla rodziców, które mog? by? pomocne przy zaanga?owaniu si? w nauk? 
swoich pociech.

(pobrane z  https://kidshealth.org/en/parents/school-help-teens.html)

1. Bierz udzia? w takich wydarzeniach, jak ?Open House?, wywiadówki, specjalne  imprezy 
szkolne, czy te? w innego rodzaju projektach, w które zaanga?owane jest twoje dziecko.

2. Odwiedzaj szko?? i zapoznaj si? z nasz? stron? internetow?.

3. Zach?caj dziecko do odrabiana prac domowych.

4. Wysy?aj dziecko do szko?y przygotowane do lekcji.

5. Ucz dziecko nabywania zdolno?ci organizacyjnych

6. Zaoferuj swoj? pomoc w nauce.

7. Zapoznaj si? z przepisami dotycz?cymi przestrzegania dyscypliny oraz przemocy 
(?bullying?).

S? one zawarte (prosz? zobaczy? rozdzia? dotycz?cy ?kodeksu post?powania?) w poradniku rodzica. W celu 
zapoznania si? z nim prosz? odwiedzi? nasz? stron? internetow? www.leyden212.org -> zak?adka ?Parents? -> 

zak?adka ?Parent Handbook?. 

8. Zaanga?uj si?.

9. Traktuj powa?nie spraw? frekwencji dziecka.

10. Znajd? czas, aby rozmawia? z dzieckiem o szkole.

*  Przewlek?a absencja jest definiowana jako opuszczenie 10 procent lub 18 dni ca?o?ci roku szkolnego z ró?nego 
powodu, w??czaj?c w to kary zawieszenia oraz usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecno?ci.

Jak rodzice mog? pomóc dzieciom w  nauce?

Zasoby Lokalne

Oprócz us?ug naszych pracowników socjalnych Leyden oferuje równie? list? firm i specjalistów, którzy mog? by? w 
stanie pomóc dziecku, poczynaj?c od poradnictwa rodzinnego, a sko?czywszy na terapii uzale?nie?. 
W jak i sposób uzyska? dost ?p do l ist y Lokalnych Zasobów Pom ocy i Wsparcia?

www.leyden212.org -> zak?adka ?Students? -> zak?adka ?Student Services? -> zak?adka ?East Campus? -> zak?adka 
?Social work? -> zak?adka ?Community Resources?.

Dodat kowe zasoby int ernet owe:
 Kompleksowe informacje o zasobach dla rodziców.

https://childmind.org/ 
http://www.thelearningcommunity.us/default.aspx

Prosz? mie? na uwadze fakt, ?e ?adne zalecenia, gwarancje ani zatwierdzenia nie b?d? czynione w odniesieniu do okre?lenia 
jako?ci us?ug, której mo?ecie Pa?stwo oczekiwa? ze strony zamieszczonych poni?ej firm i specjalistów. W ?adnym wypadku 

pracownicy socjalni szkó? dystryktu Leyden lub szko?a Leyden nie ponosz? odpowiedzialno?ci za szkody spowodowane 
dobrowolnym wyborem specjalisty od zdrowia psychicznego oraz wyborem us?ug dostarczonych przez firmy i osoby 

indywidualne zamieszczone tutaj oraz za wszelkie inne szkody, jakie mog? wyst?pi?.
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Lunch - Informacje 
Leyden High School District 212 dysponuje skomputeryzowanym systemem debetowym   umo?liwiaj?cym rodzicom dokonywanie 
przedp?at na zakup posi?ków. Dzi?ki temu uczniowie nie musz? codziennie przynosi? gotówki do szko?y. Uczniowie korzystaj?cy 
dotychczas z tego programu byli z niego zadowoleni. Prosz? po?wi?ci? chwil? na zapoznanie si? z poni?szymi informacjami.

Jak  dzia?a syst em  przedp?at y?

Rodzice mog? dokona? przedp?aty u?ywaj?c opcji www.myschoolbucks.com.  Po zdeponowaniu pieni?dzy na konto dziecka 
b?dzie ono, okazuj?c legitymacj? szkoln? przy kasie, mog?o zap?aci? za obiad lub przek?sk?. Jest to bezpieczna i wygodna forma 
zap?aty, dzi?ki której ucze? nie musi posiada? gotówki w celu zakupu posi?ku. W przypadku zagubienia legitymacji szkolnej ucze? 
jest zobowi?zany niezw?ocznie powiadomi? o tym fakcie Biuro Sto?ówki oraz Biuro Deana. Wszyscy uczniowie kwalifikuj?cy si? do 
otrzymywania bezp?atnych/zni?kowych posi?ków musz? okaza? legitymacj? szkoln? przy zakupie. Wnioski o przyznanie 
bezp?atnych/zni?kowych posi?ków s? dost?pne do pobrania pod poni?szym adresem: www.leyden212.org. 

Co si? st anie, gdy pieni?dze na koncie wyczerpi? si?? 

Szkolny system ?myschoolbucks? dysponuje opcj? automatycznego powiadomienia, gdy suma na koncie obni?y si? poni?ej progu 

ustalonego przez rodziców. W przypadku kiedy suma wyniesie mniej ni? $5, ucze? zostanie o tym powiadomiony przez kasjera. Ucze? z 

zerowym saldem na koncie b?dzie musia? u?y? gotówki do momentu ponownego zdeponowania pieni?dzy na koncie. Nie mo?na 

dokona? zakupu posi?ku za pomoc? legitymacji (ID). Nie wydajemy posi?ków na kredyt. 

Co podajem y na ?niadanie/ lunch?

Koszt ?niadania wynosi $1.25. Wliczone w cen? jest danie g?ówne (kanapka, ?muffin?, bu?ka, itd.), owoc, sok oraz mleko. Koszt 
lunchu wynosi $2.00. Wliczone w cen? jest jedno danie g?ówne, warzywo, owoc, chleb oraz mleko. Oferujemy równie? uczniom 
dania ?a la carte? po przyst?pnej cenie.

W jaki sposób za?o?y? konto do przedp?aty? Mo?na to zrobi? na cztery sposoby:

- Prosz? wype?ni? poni?szy formularz i wys?a? go, za??czaj?c czek, na adres: The Food Service Department, East Leyden 
High School, 3400 Rose St. Franklin Park, IL 60131. Na czeku prosz? napisa?: ?payable to Leyden High School District 212 
Food Service?.

- Prosz? wype?ni? poni?szy formularz i dostarczy? go, razem z gotówk?/czekiem, na sto?ówk? szkoln?. Na czeku prosz? 
napisa?: ?payable to Leyden High School District 212 Food Service?.

- W czasie trwania dowolnej przerwy na lunch prosz? dokona? op?aty (gotówka/czek) w kasie sto?ówki szkolnej. Na czeku 
prosz? napisa?: ?payable to Leyden High School District 212 Food Service?.

- Prosz? u?y? opcji internetowej myschoolbucks.com dost?pnej na naszej stronie www.leyden212.org.
- Pytania? Prosz? skontaktowa? si? z biurem naszej sto?ówki dzwoni?c pod numer 847.451.3067.

Prosz? dostarczy? ten formularz wraz z dowodem zap?aty

Prepayment for Food Service - East Leyden High School
Prosz? wype?ni? formularz oraz wys?a? (lub przynie??) do: Food Service Department, East Leyden 

High School, 3400 Rose Street, Franklin Park, IL 60131.

Nazwisko Ucznia ________________________________________________ ID #: _____________________________

Adres:______________________________________________________________________________________________

Kwota Przedp?aty: ____________________________________________ Numer Czeku: ____________________
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Prosz? dostarczy? ten formularz wraz z dowodem zap?aty

Prepayment for Food Service - East Leyden High School
Prosz? wype?ni? formularz oraz wys?a? (lub przynie??) do: Food Service Department, East Leyden 

High School, 3400 Rose Street, Franklin Park, IL 60131.
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Pan Rick Mason 
 Zast?pca  Dyrektora ds. Sportu i Zdrowia

rmason@leyden212.org
847.451.3071

W celu uzyskania szczegó?owych inform acji na t em at  zaj?? spor t owych oraz bilet ów  
wst ?pu

 prosz? skont ak t owa? si? z ?At hlet ic Of f ice? (847.451.3071) lub wej?? na nasz? st ron?
 int ernet ow? www.leyden212.org, na zak?adk? ?At hlet ics?.  

Przybor y Szkolne
Chcieliby?my, aby ka?dy ucze? przychodzi? do szko?y codziennie przygotowany i zaopatrzony w przybory, 
materia?y oraz na?adowany Chromebook.

Aby zapewni? sobie dobry start, ka?dy ucze? powinien rozpocz?? rok szkolny b?d?c zaopatrzony w ni?ej 
wymienione przybory. Poszczególni nauczyciele mog? wymaga? dodatkowych pomocy dydaktycznych.

·3 ringowe segregatory

·Przek?adki do segregatora

·O?ówki

·D?ugopisy

·Highlightery

·Foldery kieszonkowe

·Papier w linie

·Karteczki samoprzylepne

·Markery lub kolorowe o?ówki

Informacje Spor towe 

Biegi prze?ajowe ch?opców Brad Henning West Leyden

Biegi prze?ajowe dziewcz?t Tom Cartwright West Leyden

Football Tom Cerasani East Leyden

Golf Steve Sierkierski White Pines (Bensenville)

Pi?ka no?na ch?opców Mark Valintis West Leyden

P?ywanie dziewcz?t Chris Cook East Leyden

Tenis dziewcz?t Joe Hamilton TBA

Siatkówka dziewcz?t Danielle Kowalkowski East Leyden

SEZON JESIENNY TRENERZY KAMPUS SZKOLNY

http://www.leyden212.org
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   Zaj?cia Pozalekcyjne 

Academic Team

 Anime

Art Club

Best Buddies

Blue Crew

Bookworms

Chamber Choir

Cheerleaders

Chess Club

Clay Club

Color Guard

Computer/Internet Club

Dreamers and Allies

Drum Club

Ecology Club

Educators Rising

Engineering Club

FCCLA

Fashion Club

First Ending

Fishing Club

Fitness Club

Foreign Exchange 
(French/Italian)

French Club

French Honor Society

Freshman Tutoring Club

Photo Club
Principia

Psychology Club

Recycling Club

Rho Kappa

Ripple Effect

S.A.D.D

Scholastic Team

SeaPerch

Service Club

S.H.A.R.E.

Ski Club

Social Club

Spanish Club

Spanish Honor Society

Special Olympics

Speech Team

Student Council

Student Leaders

Theatre Guild

UNICEF Club

Unresolved

Video Game Club

WSC Leadership

Young Adult Social Club

Youth & Government

Future Business Leaders of 
America

Gardening Club
Grace Notes
Guitar Club

History Hunters
If It Has Wheels

INTERACT
International Thespians

Italian Club
Italian Honor Society

JA High School Heroes
Jazz Band

Jazz Ensemble
Key Club
?L? Club

League of Legends
Leyden Sports Academy

Leydenettes
Maker-Space

Marching Band
Math Team

 Mission Possible
Model United Nations

Munch Bunch
National Art Honor Society

National Honor Society
National Technical Honor 

Society
On Common Ground
Operation Snowball

Orchesis
Peer Mediation

Pani Maura  Gorzkowsk i

Koordynat or  ds. zaj??  
pozalekcyjnych

MGorzkowsk i@leyden212.org

847.451.3082
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  Wa?ne Informacje Kontaktowe

Pani Anit a Huf fm an
Zast ?pca Dyrek t ora ds. Spraw  Kszt a?cenia

 847.451.3025 lub AHuf fm an@leyden212.org  - udziela inform acji na 
t em at :

- Testy Jesienne i Wiosenne
- "Advanced Placement Testing" 
- Piecz?? Dwuj?zyczno?ci 
- Program Doradczy
- Szko?a Letnia

- Letnia Akademia dla 
"Freshmen"

- Wybór Przedmiotów  
- Nagroda "Excellence"
- Punkt dost?pu do internetu

Pani Celest ina "Tina"  Rivera
Zast ?pca Dyrek t ora ds. Uczniowsk ich , 847.451.3025 lub 

CRivera@leyden212.org - udziela inform acji na t em at :

- Po?wiadczenie miejsca 
zamieszkania

- Ponowny zapis ucznia poprzez 
tzw. "Infosnap"

- Ulgi uczniowskie

- Zaleg?e kary 
- Zmiana danych osobowych (np. 

zmiana numeru telefonu, 
zmiana opiekuna prawnego 
itd.)
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PORADNICTWO 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Sekret arz

Pani Jacki Schammert     847.451.3079

Pedagodzy

Pani Dawn Er ickson          847.451.3073

BIURO ds. FREKWENCJI
847-451-3035

SEKRETARIAT
847-451-3025

GABINET HIGIENISTKI
847-451-3633

BIURO WYDZIA?U  EDUKACJI 
SPECJALNEJ

847-451-5748
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Wydzia? Komunikacji Spo?ecznej ma za zadanie rozpowszechnianie, w sposób przejrzysty, 

precyzyjny, transparentny i planowy, informacji za pomoc? ró?nych kana?ów 

komunikacyjnych, które wzmacniaj? ?wiadomo?? wszystkich podmiotów wewn?trznych i 

zewn?trznych. Prosz? by? z nami w kontakcie poprzez nasze kana?y komunikacyjne:

- Strona internetowa Leyden

- Komunikaty prasowe

- Powiadomienia telefoniczne i powiadomienia SMS

- Biuletyn elektroniczny "Leyden Pride"

- Aplikacja mobilna

- Poczta elektroniczna (e-mail)

- Media spo?eczno?ciowe

W celu otrzymywania bie??cych informacji z naszego dystryktu 212 zach?camy 

rodziców/opiekunów do dostarczenia aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu i 

adres e-mail).

Komunikacja

Pani Cynt hia Moreno  
Dyrektor ds. Komunikacji 

Spo?ecznej 
cmoreno@leyden212.org 

RADA SZKO?Y

Pan Gregory T. Ignoffo                      Prezes

Pani Gloria Murawska               Wiceprezes

Pan James A. Lima                        Sekretarz

Pani Lisa Anthony                            Cz?onek

Pani Sandra Boehm                        Cz?onek

Pan Cesar Garcia                              Cz?onek

Pan Joseph Trevino                          Cz?onek

Pani Amanda Le                    Cz?onek-ucze? 
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Czym  jest  Rada Szko?y?

Mimo i? nadzór nad o?wiat? le?y w gestii stanu Illinois, w?adze stanowe przekaza?y cz??? swoich 
uprawnie? lokalnym radom szkolnym. Rady te, chocia? wybierane lokalnie, s? agendami stanu 
wype?niaj?cymi funkcje stanowe. Pomimo faktu, i? rady szkolne ciesz? si? szerok? swobod? w 
zarz?dzaniu szko?ami, podlegaj? one licznym przepisom i regulacjom stanowym.

Czym  zajm uje si? Rada Szko?y?

Rada zatrudnia superintendenta, który jest odpowiedzialny za kierowanie szko?ami zgodnie z prawem 
stanu Illinois oraz regulaminem rady szko?y. Organ ten monitoruje realizacj? celów dystryktu oraz 
przestrzeganie

regulaminu rady.

W jak i sposób dzia?a Rada Szko?y?

Rada jest organem rz?dowym, dlatego te? podejmuje decyzje w trybie 
g?osowania wi?kszo?ciowego odbywaj?cego si? na spotkaniach publicznych. 
Jedynym prawem przys?uguj?cym cz?onkom rady jest prawo do g?osowania na 
spotkaniach publicznych. Przedstawiciele rady, którzy próbuj? zabiera? g?os w 
imieniu ca?ej rady, poszczególnych jej cz?onków, czy te? podejmowa? w?asne 
decyzje, dzia?aj? niezgodnie z prawem. Rada nie ma swojego biura w szko?ach, 
jej cz?onkowie nie pobieraj? wynagrodzenia, a w ?wietle prawa, nie 
mog?czerpa? korzy?ci z jakichkolwiek transakcji biznesowych 
przeprowadzanych przez dystrykt.

RADA SZKO?Y
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