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Chciałbym oficjalnie przywitać Państwa w nowym roku szkolnym 2019/2020. W 
ubiegłych latach pracowaliśmy nad tym, by umocnić naszą społeczność Leyden, tak aby 
wszyscy nasi uczniowie, będąc zarazem częścią naszej szkoły, mogli poczuć się w niej 
jak u siebie. W tym roku dalej zamierzamy skupiać się na tym zadaniu, mając na 
uwadze dobro każdego ucznia czującego prawdziwą więź z naszą społecznością. Aby 
należycie sprostać temu wyzwaniu, pragniemy otwierać nasze drzwi dla rodziców. W 
tym celu, zamiast corocznych “papierowych” biuletynów, będziecie Państwo ot-
rzymywać, pocztą elektroniczną, link do naszego “e-newslettera”, który na bieżąco 
będzie informować was o wszelkich sprawach związanych ze szkołą. Na naszej stronie 
internetowej, pod adresem www.212.org/eastnewsletter, znajdziecie jego ostatnie 
wydanie. Z kolei pod adresem www.leyden212.org/parentsnewsletter można znaleźć 
cotygodniowy Biuletyn Rodzica. W szkole odbędzie się kilka spotkań dla rodziców, 
których terminy zamieszczone są na stronie 7 tego biuletynu. 
 
W szkole East Leyden traktujemy naszą pracę bardzo poważnie. Cytując Dr. Ruhę Benjamin 
mogę powiedzieć, iż “naszą rolą jako nauczycieli jest wypielęgnować lepszy świat w 
sercach i umysłach naszych uczniów.” 

 
Jako szkoła prosimy, aby nasi uczniowie skupili się na kilku prostych, ale niezwykle istotnych rzeczach w czasie swojego 
pobytu w Leyden. Wierzymy, że zaowocuje to sukcesami w ich życiu, a dzięki temu także nasza szkoła stanie się 
placówką, z której będziemy mogli być dumni. 
 Bądź życzliwy 

 Chcemy, żeby nasi uczniowie byli tolerancyjni nie tylko wobec innych członków naszej szkolnej rodziny, ale aby 
również rzeczywiście akceptowali, z pełną życzliwością, wszystkich ludzi. “Być może dla świata jesteś tylko 
człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”. 

 Odkryj swoją pasję 
 Czy to będzie inżynieria, gra na trąbce, tenis, gotowanie, czy matematyka w Leyden zadbamy, by nasi uczniowie 

mieli możliwość odkrycia swoich pasji poprzez uczestnictwo w lekcjach, klubach lub zajęciach sportowych. Jeśli nie 
znajdziesz nic dla siebie, zawsze możesz coś nowego zainicjować! 

 Dąż do doskonałości 
 W czasie czteroletniej nauki w Leyden zachęcamy naszych uczniów do podążania za siedmioma “filarami dos-

konałości” z nadzieją, że w ten sposób wzbogacą oni życie, zarówno swoje jak i swoich rodzin. 
1) Zalicz uczestnictwo w dwóch zajęciach sportowych, klubach, czy też innych aktywnościach szkolnych. 
2) Wykaż zaangażowanie poprzez udział w 20-godzinnym wolontariacie na rzecz szkoły. 
3) Uzyskaj 24 “credits”. 
4) Uzyskaj średnią ocen (GPA) 2.5. 
5) Wykaż się odpowiednią postawą obywatelską stosując się do postanowień regulaminu szkoły. 
6) Utrzymaj 95% frekwencję w czasie roku szkolnego. 
7) Zalicz wybrane zajęcia w zakresie rozszerzonym, tzw. “capstone” lub AP. 

Mając uczniów oraz pracowników całkowicie oddanych ideałom bycia życzliwym, odkrycia pasji i dążenia do dos-
konałości wierzę, że uczynimy z East Leyden High School najlepszą szkołę dla każdego z naszych uczniów. 
 
Z poważaniem 

 
 
 
Jason Markey 
Dyrektor 
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PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ 

7/8 sierpnia ............................ Odbiór Podręczników 

13 sierpnia ..... Institute Day (dzień wolny od szkoły) 

14 sierpnia ................ Pierwszy Dzień Szkoły (Lekcje) 

2 września ......... Labor Day (dzień wolny od szkoły) 

3 września ............................................. Dzień Otwarty 

12/13 września .... Sesja Zdjęciowa do Yearbooka 

 
W środy obowiązuje rozkład  “inservice”, chyba że 

ustalono inaczej.  
Nie dotyczy terminów “final exams”. 

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW 
7/8 SIERPNIA 2019 

Odbiór podręczników odbędzie się w kafeterii szkolnej 
w następujących godzinach: 
 

Środa, 7 sierpnia 11:00 a.m. - 6:30 p.m. 
Czwartek, 8 sierpnia 1:00 p.m.  - 3:00 p.m. 
 

Wypożyczenie podręczników oraz kalkulatorów odby-
wa się w oparciu o uiszczenie opłaty w czasie zapisów 
do szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia po-
dręcznika uczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
wymiany. Średni koszt książki to $98, tak więc zalecamy 
rozważne korzystanie z pomocy dydaktycznych. Po-
dręczniki oraz kalkulatory są opatrzone kodem 
kreskowym, który umożliwia sprawdzenie zwrócenia ich 
do księgarni pod koniec roku szkolnego. 
 
Chromebooki są wypożyczane uczniom na początku oraz 
odbierane na końcu roku szkolnego. Jeśli urządzenie ule-
gnie zagubieniu, zniszczeniu lub zostanie skradzione, 
rodzice zostaną obciążeni kosztami zakupu nowego eg-
zemplarza na kwotę $220.00. W przypadku szkody w 
wyniku zaniedbania, nie objętej gwarancją, rodzice ró-
wnież będą odpowiadać za pokrycie kosztów naprawy. 
Oferujemy dobrowolny plan ubezpieczeniowy do naby-
cia. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową. 

PIERWSZY DZIEŃ SZKOŁY 
ŚRODA, 14 SIERPNIA 2019 

Obowiązuje specjalny plan zajęć. Autobusy dla uczniów 
klas starszych, zgodnie z rozkładem “inservice” - odjazd 
autobusu trasy nr 10 dla Rosemont o 8:00 a.m.,  odjazd 
autobusów innych tras o 8:10 a.m. “Freshmen” rozpoczynają 
ten dzień o 7:35 a.m. w audytorium. Autobusy dla 
“freshmen” - odjazd autobusu trasy nr 10 dla Rosemont o 
6:45 a.m., odjazd autobusów innych tras o 6:55 a.m. 

Uczniowie klas starszych idą do domu o 2:30 p.m.  Auto-
busy odjeżdżają o 2:40 p.m. “Freshmen” i uczniowie klas 
starszych przydzieleni do “Guided Study” wychodzą o 3:25 
p.m. Autobusy odjeżdżają o 3:45 p.m.  Autobusy dla ucz-
niów uczestniczących w treningach odjeżdżają o 5:15 p.m. i 
6:05 p.m. W związku z prowadzeniem prac remontowych w 
naszej szkole autobusy będą odjeżdżać od strony ulicy 
King, między ulicą 25th i Gustav. 

*Uczniowie, którzy nie złożyli oświadczenia o miejscu 
zamieszkania nie otrzymają podręczników ani planu 
lekcji. W celu uzyskania bliższych informacji proszę 
skontaktować się z Biurem Zastępcy Dyrektora 
dzwoniąc pod numer 847.451.3025. 

CENTRUM “HOME ACCESS”  

Na stronie internetowej Leyden macie Państwo dostęp do 
tzw. “Home Access Center”. Opcja ta umożliwia rodzicom/
opiekunom i uczniom wgląd do planu lekcji ucznia, jego 
frekwencji, zadań domowych, ocen, kart ocen, wyników tes-
tów, czy wreszcie informacji o zapisach. Ponadto rodzice/
opiekunowie mogą skorzystać z opcji otrzymywania dzien-
nych powiadomień e-mailowych o frekwencji ucznia i tygod-
niowych sprawozdań o ocenach. Wszyscy rodzice/
opiekunowie z dostępem do kart ocen otrzymają nazwę 
użytkownika i hasło potrzebne do zalogowania w systemie. 
Z początkiem roku szkolnego otrzymacie listy z informacją o 
użytkowaniu konta. Po skompletowaniu informacji o koncie 
prosimy odwiedzić stronę internetową http://
www.leyden212.org, a następnie kliknąć na link “Home Ac-
cess Center”. W razie problemów prosimy skontaktować się 
z naszym wydziałem technologicznym dzwoniąc pod numer 
847.451.3191. Z “Home Access” można też korzystać uży-

wając urządzeń mobilnych z od-
powiednią aplikacją. Jest nią 
eSchoolPLUS Family app, którą 
można pobrać na Androida poprzez 
Google Play Store, na urządzenia 
typu iPad, iTouch oraz iPhone 
poprzez iTune App Store lub Kindle 
Fire, a na Fire phones poprzez Ama-
zon App Store. W celu uzyskania 
bliższych informacji odwiedź naszą 

stronę www.leyden212.org. 

http://www.leyden212.org/�
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PIERWSZY DZIEŃ SZKOŁY— ROZKŁAD LEKCJI 
Środa, 14 sierpnia 2019 

Lekcja Czas Zajęcia *Tylko uczniowie “freshmen” rozpoczną w ten dzień szkołę o 7:35 a.m. 

0 *7:35-8:00 Powitanie uczniów przez Dyrektora w audytorium. 

ACCESS 8:00-8:45 Uczniowie “freshmen” udadzą się na spotkanie z wychowawcami z programu ACCESS. 

1 **8:50-9:23 Zajęcia lekcyjne. 

2 9:28-10:06 Zajęcia lekcyjne. 

3 10:11-10:44 Zajęcia lekcyjne. 

4 10:49-11:14 Lunch/Zajęcia lekcyjne. 

5 11:19-11:44 Lunch/Zajęcia lekcyjne. 

6 11:49-12:14 Lunch/Zajęcia lekcyjne. 

7 12:19-12:44 Lunch/Zajęcia lekcyjne. 

8 12:49-1:14 Lunch/Zajęcia lekcyjne. 

9 1:19-1:52 Zajęcia lekcyjne. 

**Uczniowie klas starszych rozpoczną zajęcia o godzinie 8:50 a.m. Wszystkie lekcje będą odbywać się zgodnie z planem 

“inservice”. 

10 1:57-2:30 Zajęcia lekcyjne. 

 2:30 “Sophomores” i “juniors”, którym nie wyznaczono “Guided Study” oraz “seniors” idą do domu. 

 2:40  Odjazd autobusów. 

 2:35-3:00 “Freshmen” spotykają się ze swoimi wychowawcami z programu ACCESS. 

 3:10  Odjazd autobusów. Odwóz “freshmen” oraz uczniów uczęszczających na “Guided Study”. 

Informacje dla “freshmen” - odjazd autobusu trasy nr 10 dla miasta Rosemont o godzinie 6:45 a.m., odjazd autobusów 

innych tras o godzinie 6:55 a.m. Uczniowie klas starszych (plan “inservice”) - odjazd autobusu trasy nr 10 dla miasta 

Rosemont o godzinie 8:00 a.m., odjazd autobusów innych tras o godzinie 8:10 a.m. W związku z prowadzeniem prac 

remontowych w szkole autobusy będą odjeżdżać od strony ulicy King, między ulicą 25th i Gustav. Autobusy dla uczniów 

uczęszczających na zajęcia sportowe będą odjeżdżać o godzinie 5:15 p.m. i 6:05 p.m. 

Uwaga: Zajęcia “Symphonic Band” będą odbywać się na dwóch naszych kampusach wyłącznie na pierwszej lekcji. 

WAŻNE INFORMACJE O OPŁACIE WPISOWEJ (REJESTRACYJNEJ) 
Opłata wpisowa wynosi $190. Wliczony jest koszt stroju gimnastycznego i jednej kłódki szyfrowej do szafki. 
Jeśli uczeń wypisze się ze szkoły (przed upływem 10 dni od daty rozpoczęcia nauki) uiszczona opłata zostanie 
zwrócona, ale z potrąceniem $10. Po upływie 10 dni nie będzie możliwości refundacji. Powyższe przepisy 
dotyczą także uczniów, którzy wypiszą się ze szkoły, a następnie ponownie dokonają zapisu. 
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Przez ponad dekadę szkoła Leyden nieprzerwanie rozwijała się, aż do dnia, kiedy każdy uczeń otrzymał urządzenie 
cyfrowe jako narzędzie służące do nauki na równi ze szkolnymi podręcznikami, czy innymi pomocami dydaktycznymi. Z 
biegiem czasu ewolucja ta mogła dokonać się dzięki poniższym czynnikom: 
●  Charakter informacji oraz wiedzy podlega zmianom. 
●  W dzisiejszych czasach uczniowie przyswajają wiedzę w inny sposób. 
●  Kształcenie powinno polegać na czymś więcej niż tylko standaryzowanych testach. 
●  Żyjemy w erze cyfrowej zdominowanej przez informacje uzyskiwane w drodze postępu technologicznego na 

niespotykaną skalę. 
●  Musimy przygotować uczniów do sprostania wyzwaniom ich przyszłości, a nie naszej przeszłości. 
●  Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki odzwierciedlającej powyższe zasady. 

Podążając za tą ideą, która to prowadziła nas przez lata badań i poszukiwań, Rada 
Szkoły zatwierdziła plan, wdrożony w roku szkolnym 2012/2013, o wydaniu każdemu 
uczniowi Leyden Chomebooka Google. Celem tego planu było przyznanie równego 
dostępu do informacji, środków kształcenia i instrumentów cyfrowych co, jak wierzymy, 
sprzyja rozwijaniu atmosfery krytycznego myślenia, komunikacji, współpracy oraz  
kreatywności. Chromebooki wydawane są uczniom na początku roku szkolnego. 
Użytkowanie Chromebooka jest wliczone w opłatę rejestracyjną. Zdajemy sobie sprawę, 
że niewielka liczba tych urządzeń może zostać zgubiona lub skradziona, dlatego też każdy Chromebook jest zabezpiec-
zony w specjalny numer dla celów identyfikacyjnych. Jeśli urządzenie ulegnie zagubieniu, zniszczeniu (nieodwracalnie) lub 
zostanie skradzione, rodzice zostaną obciążeni kosztami zakupu nowego Chromebooka na kwotę $220.00 lub $310.00 
(w zależności od modelu), podobnie jak ma to miejsce w sytuacji utraty podręczników. W przypadku szkody w wyniku 
zaniedbania, nie objętej gwarancją, rodzice także będą odpowiedzialni za pokrycie kosztów naprawy. Dystrykt nasz 
oferuje dobrowolny plan ubezpieczeniowy, który rodziny mogą nabyć (formularz na stronie 9). Informacje na temat 
użytkowania Chromebooków znajdują się na stronie internetowej Leyden pod adresem www.leyden212.org. Proszę wejść 
na zakładkę “Chromebook Information for New Students”, gdzie znajdują się odpowiednie linki. Leyden stosuje się do 
przepisów “Children’s Internet Protection Act (CIPA)” i używa  filtrów treści oraz zabezpieczenia “firewall” we wszystkich 
urządzeniach z dostępem do internetu. Bez względu na miejsce (w dystrykcie lub poza nim) aktywność użytkownika 
Chromebooka jest monitorowana i poddawana filtrowaniu przez dystrykt. Cieszymy się na nadejście nowego roku 
2019/2020, kiedy będziemy mieć okazję obserwować postępy uczniów w nauczaniu systemem 1:1. 

EWOLUCJA CYFROWA W LEYDEN I NAUKA 1:1 



Worth Ave. Group Electronic Device Coverage (Portal App) 

Ubezpieczenia majątkowe od 1971 r.  

         Aplikacja ważna na rok szkolny 2019/2020  

 

Leyden High School District 212, 

Franklin Park, IL 

Firma Worth Ave. Group oferuje specjalną zniżkę na plan ubezpieczeniowy na urządzenia elektroniczne dla uczniów oraz nauczyci-

eli. Ubezpieczenie to pokrywa szeroki wachlarz uszkodzeń. Plan gwarantuje całkowite pokrycie kosztów oraz ochronę mienia na 

terenie szkoły i poza nią. Istnieje możliwość przeniesienia polisy na produkt zamienny.  

 

 

 

 

Nazwisko:*___________________________________              Telefon Domowy:*______________________________ 

Klasa:*_____________________________________________ Telefon Komórkowy:*____________________________ 

Nazwisko Rodzica:*___________________________________ E-mail:*_______________________________________ 

Adres:*_____________________________________________ Numer Seryjny:*________________________________ 

Miasto, Stan:*______________ Kod:*______   (*) wymagane informacje, (DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Opcja zakupu planu w internecie:   https://www.worthavegroup.com/portal/leydenil 

Opcja złożenia zamówienia drogą pocztową: Check, Money Order lub Cashier Check payable to Worth Ave Group. Adres:   

Worth Ave Group, P.O. Box 2077, Stillwater, OK 74076. 

Ważność planu rozpoczyna się po 24 godzinach licząc od daty stempla pocztowego lub od godziny 12:01 a.m. po dacie 

dokonania zakupu. Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania wynosi 30 dni. Uszkodzenia poczynione w czasie trwania tego 

okresu nie będą uwzględniane. 

Firma Worth Ave. Group jest związana z National Student Services, Inc. Od 1971 roku WAG jest liderem na rynku ubezpieczeń 

majątkowych przeznaczonych w szczególności dla studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników uczelni wyższych. 

Zwiększyliśmy liczbę klientów o szkoły, firmy oraz osoby pojedyncze. Siedziba naszego zarządu mieści się w Stillwater, Oklahoma. 

Posiadamy licencję na działalność we wszystkich stanach, włącznie z Alaską i Hawajami. Naszym gwarantem jest Hanover Insurance 

Company z Worcester, Massachusetts, która uzyskała ocenę “A” od A.M. Best Company zajmującej się ratingiem firm pod względem 

wydajności oraz siły finansowej. 

 

√ przypadkowe uszkodzenia (upadek, zalanie) 

√  pęknięcia ekranu, zanurzenie w cieczy 

√  ogień, woda, klęski żywiołowe  

√  przeciążenia napięcia w czasie burzy 

√  kradzież i wandalizm 

Ø usterki fabryczne i uszkodzenia mechaniczne 

Ø standardowe zużycie 

Ø uszkodzenia kosmetyczne 

Ø niewyjaśnione zaginięcie 

Rodzice/opiekunowie, proszę mieć na uwadze, iż Leyden High School District 

212 nie ma żadnych powiązań z powyższym planem ubezpieczeniowym. Jest to 

opcja dobrowolna dla rodziców/opiekunów, którzy powinni sami zadecydować 

o zakupie planu. Jednocześnie muszą oni zdawać sobie sprawę, że nie mogą 

wysuwać żadnych roszczeń związanych z tym planem wobec Leyden High 

School District 212. 

https://www.worthavegroup.com/portal/leydenil�
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UŻYWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 
Uczniowie mają prawo do korzystania, w sposób nieograniczony i zarazem odpowiedzialny, z urządzeń el-
ektronicznych/telefonów komórkowych w East Leyden, z wyjątkiem następujących sytuacji/lub miejsc. Urządzenia 
te nie mogą być używane w salach lekcyjnych, świetlicach, bibliotece i biurach bez uprzedniej zgody pra-
cowników szkoły. Całkowity zakaz korzystania z nich obowiązuje w ubikacjach, szatniach oraz innych pom-
ieszczeniach, gdzie oczekuje się poszanowania prywatności. Uczeń, w dowolnym czasie, może zostać poproszony 
o wyłączenie urządzenia. Proszę zaznajomić się z przewodnikiem rodzica na rok 2019/2020. Za złamanie regu-
laminu grozi: 1 wykroczenie – zakaz używania telefonu oraz czterokrotne zostanie po lekcjach; 2 wykroczenie – 
zakaz używania telefonu oraz kara BIC; 3 wykroczenie – zakaz używania telefonu oraz dwie kary BIC. Za 

dalsze naruszenia grozi kara zawieszenia w prawach ucznia. 

SPRAWCY PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM 
Według prawa stanu Illinois (PA 94-0994) szkoły mają obowiązek powiadomić rodziców o istnieniu rejestru sprawców 
przestępstw na tle seksualnym w stanie Illinois. Proszę zapoznać się z Illinois Sex Offender Registry (I-SOR), 
www.isp.state.il.us/sor, by mieć rozeznanie o takich osobach zarejestrowanych w okolicy Leyden. 

KALENDARZ SZKOLNY 
Proszę zapoznać się ze szkolnym kalendarzem na naszej stronie ww.leyden212.org. Służy on jako przewodnik na czas 
trwania roku szkolnego, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne daty. Proszę pamiętać, aby brać pod uwagę 
tzw. “emergency days” przy planowaniu swoich wakacji. 

ZAZNACZ DATĘ W KALENDARZU 

“Homecoming 2019” 

Sobota, 21 września 
7:00 p.m.  - 10:30  p.m. 

Homecoming Dance 
West Campus 

Piątek, 20 września 
7:00 p.m.  

Mecz Footballu, Drużyna 
Varsity vs. Willowbrook 
Spotkanie Absolwentów 

West Campus 

CO SŁYCHAĆ W “DEAN’S OFFICE”? 
Witamy ponownie w szkole wszystkich uczniów! Przypominamy, że na naszej stronie internetowej można znaleźć przewodnik ucznia. 
Uczniowie zobowiązani są zapoznać się z jego treścią, która dotyczy regulaminu naszej szkoły. 
Przypominamy też, iż uczniowie powinni przychodzić do szkoły zaopatrzeni w naładowany Chromebook trzymany w ochronnym fut-
erale. Proszę pamiętać, że Chromebook jest mieniem szkolnym, za które odpowiedzialność ponosi uczeń. Jesteśmy przekonani, iż 
urządzenie to otworzy przed naszymi uczniami nowe możliwości edukacyjne. 
 
Cieszymy się z nadejścia kolejnego wspaniałego roku szkolnego! 

Dennis Byrne 
Dean of Students 

Mayra Carrera 
   Dean of Students  

Michael Grosch 
Dean of Students 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PARKINGU DLA UCZNIÓW 
Z parkingu tego można korzystać tylko za okazaniem zezwolenia. Informacje dla “juniors” i “seniors” w sprawie uz-
yskania karty parkingowej (“parking permit”) będą dostępne na początku sierpnia. 
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UBEZPIECZENIE SZKOLNE 

Leyden High School District 212 oferuje wszystkim swoim uczniom plan ubezpieczeniowy od wypadków gwa-
rantowany przez Gerber Life Insurance Company. Plan ten pokrywa w 100% zwyczajowe koszty leczenia za 
przypadkowe obrażenia cielesne spowodowane udziałem (pod nadzorem) w jakichkolwiek zajęciach 
szkolnych, włączając w to międzyszkolne imprezy sportowe, a także kwestie przewozu ze szkoły i z powrotem. 
Plan nie ma opcji “deductible”, a maksymalna suma ubezpieczenia po zgłoszeniu roszczenia wynosi $25.000. 
Cała procedura zgłoszenia roszczenia musi być zakończona w przeciągu 52 tygodni od momentu wypadku. 
Ten plan jest planem pobocznym w stosunku do innego ubezpieczenia. 

Istnieje możliwość zapisania się do 24-godzinnego “student accident insurance plan” oferującego okres 
ochronny między końcem jednego i początkiem następnego roku szkolnego oraz w wakacje i weekendy. Ten 
opcjonalny plan przeznaczony jest dla rodzin, które albo nie posiadają ubezpieczenia, albo mają tzw. “high 
deductible major-medical insurance plan”. 

Innym opcjonalnym planem jest 24-godzinny “dental accident insurance plan”, który można nabyć oddzielnie 
lub jako dodatek do innego ubezpieczenia. 

Formularze można znaleźć pod adresem www.k12specialmarkets.com.  Ubezpieczenie dla Leyden High School 
District 212 jest gwarantowane przez Illinois School Insurance Cooperative. W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy skontaktować się z Zevitz Student Accident Insurance Services, Inc. (847-374-0888). 

DZIEŃ OTWARTY 
Pracownicy i uczniowe East Leyden mają zaszczyt zaprosić Państwa na coroczny Dzień Otwarty, który od-

będzie się we wtorek, 3 września 2019 r. Oferujemy bezpłatny obiad, który będzie podany przed 

rozpoczęciem głównych prezentacji. Po zakończeniu wystąpień będzie okazja, aby spotkać się z 

naszymi nauczycielami, a także zasięgnąć informacji o programie nauczania. Zamieszczamy poniżej 

harmonogram Dnia Otwartego. 

          5:30 pm - 6:00 pm        Klasy 9-10 Obiad 
          6:10 pm - 6:35 pm        Klasy  9-10 Prezentacja  
          6:40 pm - 7:45 pm        Klasy 9-10 Spotkania Klasowe                           
           

           6:10 pm - 6:40 pm      Klasy 11-12 Obiad 
          6:50 pm - 7:15 pm       Klasy 11-12 Prezentacja 
          7:20 pm - 8:30 pm       Klasy 11-12 Spotkania Klasowe            

Sesja zdjęciowa do yearbooka dla “freshmen”, “sophomores” oraz “juniors” odbędzie się w pierwszym tygodniu 
nowego roku szkolnego, na zajęciach z Health, Drivers’ Education i Physical Education. Zdjęcia będą gotowe do 
odbioru w czwartek, 12 września lub piątek, 13 września. 

ZDJĘCIA DO YEARBOOKA 

WYWIADÓWKA - WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA 2019 
1:00 p.m. - 4:00 p.m. i 5:00 p.m. - 8:30 p.m. 

Dla usprawnienia organizacji wszyscy nauczyciele będą do Państwa dyspozycji na sali gimnastycznej. Można 
umawiać się z nimi na spotkanie już podczas Dnia Otwartego lub dzwoniąc pod numer 847.451.3000, drogą e
-mailową, bądź za pośrednictwem swego dziecka. Mile widziane są wizyty bez zapowiedzi. Na wywiadówce 
pomocą będą służyć tłumacze języka polskiego i hiszpańskiego, zgodnie z kolejnością przyjścia rodziców. Pra-
cownicy socjalni oraz pedagodzy będą również obecni, aby odpowiadać na Państwa pytania. Impreza ta jest 
znakomitą okazją do zapisania się do Klubu Rodziców! Jego przedstawiciele, ze stoiskiem znajdującym się w 
północno-wschodniej części sali, będą oferować kartę członkowską oraz odzież z logo szkoły. 
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NAWOŻENIE TRAWNIKA 
Prawo stanowe wymaga, aby szkoła informowała Państwa o terminach związanych z nawożeniem naszego trawnika 
oraz ogrodu. Czas wyznaczony na nawożenie i odchwaszczanie oscyluje między 28 października a 8 listopada 2019. 
Niestety nie możemy podać dokładnej daty, gdyż zabiegi te są zależne od warunków pogodowych. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, to przeprowadzimy w sierpniu inspekcję trawnika. Umieścimy wówczas odpowiednie oznakowanie. 

Koszykówka, Football, Zapasy 
Uczeń $3 Dorosły $4 

Athletic Pass (karnet) 
Uczeń $20 Rodzina $60* 

*Rodzinny karnet $50 łącznie z nabyciem karty 
członkowskiej Klubu Rodziców. 

Zadzwoń do “Athletic Office” (847.451.3071). 

IMPREZY SPORTOWE — CENY BILETÓW 

KĄCIK PEDAGOGA 

Do wszystkich rodzin uczniów “seniors” zostanie wysłana w sierpniu broszura “Scholarship Power” z 
informacjami o stypendiach uniwersyteckich. Jest to przystępnie napisany przewodnik mający na celu 
przeprowadzić “seniors” przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o stypendium. Lista dotycząca 
lokalnych i krajowych stypendiów, wraz z darmową stypendialną bazą danych, jest dostępna na 
naszej stronie internetowej pod zakładką “Student Services”. 

GABINET HIGIENISTKI 
Wszystkie zwolnienia lekarskie w związku z absencją ucznia muszą zostać przedłożone w gabinecie higienistki w 
pierwszym dniu powrotu ucznia do szkoły. Lekarz może także przefaksować zwolnienie pod numer 847.451.3085. W 
przypadku gdy dziecko poczuje się źle powinno zgłosić się do gabinetu higienistki, tak aby można było skontaktować się 
z jego rodzicami. 

Koszulka 
 

Zdobądź darmową wejściówkę na im-
prezy Leyden. 

Więcej szczegółów na stronie 11. 

JESIENNY TEST PSAT                                                        
Środa, 16 października 2019 

Test, tzw. “SAT Suite of Assessments”, jest częścią składową systemu opracowanego przez Illinois State Board of Education 
do pomiaru postępów w nauce w szkołach średnich. Test ten bada, zgodnie ze standardami stanu Illinois, poziom biegłości 
z języka angielskiego oraz diagnozuje umiejętności z matematyki. Ponadto ocenia stopień przygotowania uczniów do 
nauki na studiach, czy też ich gotowość do podjęcia pracy. Przeprowadzanie testów w okresie jesiennym pozwala nam 
dopasować odpowiedni poziom nauczania i upewnić się, iż wszyscy uczniowie otrzymają wymaganą pomoc potrzebną 
do ukończenia szkoły, będąc zarazem przygotowanymi do pójścia na studia lub rozpoczęcia pracy. Uczniowie klasy 9 
będą zdawać PSAT9, a klas 10 i 11 PSAT/NMSQT, w środę, 16 października. Uczniowie klasy 12, jeśli zechcą poprawić 
wyniki z ubiegłego roku, będą mieć okazję do ponownego zdawania SAT. Szczegółowych informacji udzielimy uczniom i 
rodzicom w miarę zbliżania się terminu testów. 
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FREKWENCJA 

          W przypadku nieobecności ucznia w szkole obowiązkiem rodzica/opiekuna jest powi-

adomienie o tym szkoły (“attendance office”) między  godziną  7:00 a.m. a 11:00 a.m.  

 Uczeń nieobecny w szkole   

 Powiadomienie “Attendance  

Office” przed 11:00 a.m. w 

tym samym dniu 

 Nieobecność potwierdzona 
zwolnieniem lekarskim 
(wręczonym higienistce w 
dzień powrotu do szkoły) 

 Potwierdzone święto religijne 

 Zawieszenie 

 Potwierdzony pogrzeb człon-
ka rodziny 

 Uczeń nieobecny w szkole   

 Brak wiadomości od rodzica/

opiekuna 

Nieobecność 
Nieobecność  

usprawiedliwiona 

Nieobecność 

nieusprawiedliwiona 

Brak kary 

Kara obejmuje:   

zostanie po lekcjach 

zostanie po lekcjach (BIC) 

wezwanie rodziców 

NUMER DO “ATTENDANCE OFFICE” - 847.451.3035  
WYMAGANE JEST PODANIE NUMERU LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA (ID) 

Brak kary 
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“GUIDED STUDY” 
“Guided Study” jest przeznaczone dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z przedmiotu głównego 
(English, Math, Science, Social Studies) w drugim semestrze zajęć z tego przedmiotu. Jeśli uczeń zaliczy przed-
miot główny w czasie sesji letniej, to zostanie wówczas zwolniony z uczestnictwa w “Guided Study”. Zajęcia te 
będą odbywać się pod nadzorem koordynatora lub wybranego nauczyciela, którzy pełnią rolę doradców. Są 
oni doskonale obeznani z programem nauczania naszej szkoły i będą monitorować postępy uczniów oraz 
pomagać w wyznaczaniu im “tutorów”. 
Procedura kwalifikowania ucznia na zajęcia “Guided Study” opiera się na kontroli postępów ucznia w każdym 
semestrze. Uczeń, który nie będzie czynił postępów i nie uzyska oceny pozytywnej z jednego lub kilku przed-
miotów, zobowiązany będzie do dalszego uczęszczania na lekcje “Guided Study”. Zajęcia te będą odbywać 
się codziennie w godz. 2:35 p.m - 3:25 p.m. 

MENTORZY PROGRAMU ACCESS 
Gratulujemy następującym “juniors” oraz “seniors”, którzy po przejściu procesu ścisłej selekcji zostali wybrani na 
mentorów programu ACCESS na rok szkolny 2019/2020. 

Yazmin  Aguilar 
Viktoriya Angelova 
Sherlyn Arambula 
Gio Arambula 
Anthony  Arnoni 
Antonette Bayan 
Sydney Beatovic 
Crystal Boyas 
Pamela Calderas 
Danny Calderon 
Dominic Capozzi 
Daisy Castro 
Angela Chavez 
Adam Chojnowski 
Mikayla Class 
Aleksandra Dadal 
Yesenia Diaz 
Paulina Duda 
Angelika Dziekan 
Jacqueline Esquivel 
Luca Ferrantelli 
Sofia Frantisakova 
Tania Frausto 
Jacob Fredrickson 
Oleg Garasymovych 
Zukeyli Garduno 
Daniel  Garduno 

Elysonn Genato 
Vivian Gomez 
Adriana Gonzalez 
Olivia Gronkiewicz 
Tatyanna Hernandez 
Jocelyn Hernandez 
Lacey Jacobsen 
Adrian Kaczmarek 
Faustyna Karpiesiuk 
Aida Kendic 
Sean Kilraine 
Emily Klepacki 
Johnny Kopecky 
Anna Kozak 
Paige Kozial 
Adam Krol 
Nick Kruppa 
Anna Kurkowski 
Amanda Le 
Joshua Legaspi 
George Linares 
Allan Lyth 
Roaa Marei 
Ralph Marroquin 
Charlie Martini 
David Matysek 
Cindy Meco 

Corali Medico 
Spencer Messina 
Omar Montiel-Martinez 
Jyllyan Mueller 
Lesley Muneton 
Morgan Murphy 
Kayla Napoli 
Alexis Nguyen 
Mia Nieto 
Kamila Obrzut 
Ariana Pacheco 
Ryan Pasterz 
Tania Patino 
Areli Perez 
Jessica Perez 
Marissa Perreault 
Lilah Phillips 
Wiktoria Przetacznik 
Karen Quintero 
Alexander Ramirez 
Korin Ramirez 
Swetha Ramkumar 
Erick Reyna 
Kaylin Reyna 
Alexandra Robak 
Jannine Robles 
Michelle Robles 

Moises Rodriguez 
Jael Rodriguez 
Sofia Rugerio 
Diana Salkic 
Celina Sanchez 
Brian Sarad 
Aakash Shah 
Sara Sidak 
Julia Skoczen 
Ryan Smith 
Adriana Solis 
Ethan Southfield 
Hannah Stocks 
Michael Stoyanov 
Leiyan Suhweil 
Chloe Szekely 
Huy Ta 
Ella Talic 
Audrey Thomas 
Nancy Torres 
Yahaira Torres 
Tamara Trejo 
Daniel Uribe 
Laylani Wilson-
Silverthorne 
Dominika Zak 
Alexandra Zorniak 
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KOSZULKA 

 ZAJĘCIA WIECZORNE W TRITON COLLEGE 
 Kursy prowadzone w East i West Leyden High Schools, jesień 2019 

                              
Wydział Kształcenia Ustawicznego Triton College oferuje następujące zajęcia, które będą prowadzone w 
szkołach East i West Leyden. Koszt zajęć równa się najniższej stawce czesnego. 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach wieczornych (wtorki, środy, czwartki) i trwać od stycznia do maja. W 
celu uzyskania bliższych informacji odnośnie terminów, zapisów oraz opłat proszę skontaktować się z Continu-
ing Education Department (708.456.0300, wew. 3500) lub odwiedzić stronę  www.triton.edu.  

Uwaga: Oferujemy bezpłatne lekcje Języka Angielskiego jako Języka Drugiego (ESL) na wszystkich pozi-
omach dla dorosłych (18 lat i wyżej ). Zapraszamy do zapisów do szkoły West Leyden w czwartek, 15 sierp-
nia,  w godz. 6:00 p.m. - 8:00 p.m. Lekcje będą trwać od 27 sierpnia do14 maja 2020 i będą odbywać się w 
godzinach wieczornych (wtorki, czwartki), 6:00 p.m. - 9:20 p.m. W celu uzyskania bliższych informacji proszę 
dzwonić do Triton College (708.456.0300, wew. 3513) lub pani Jenny Alvarez (847.451.3056). 

East Leyden High School:  
(3400 Rose Street, Franklin Park, IL  60131) 

Amerykański Język Migowy I 
Język Polski I 
Język Polski II 
Język Hiszpański I 
Podstawy Fotografii 
Warsztaty Malarskie 
Nauka Gry na Gitarze I 
Yoga i Pilates 
Tai-Chi dla Początkujących 
Nauka Tańca Chicago Style Steppin’ 

West Leyden High School:   

(1000 North Wolf Road, Northlake, IL  60164) 

Angielski jako Drugi Język (ESL) 
Wstęp do Microsoft Excel 
Internet dla Początkujących 
Kurs Komputerowy Word I 
Dekorowanie Ciast (wszystkie poziomy) 
Dekorowanie Ciast dla Zaawansowanych 
(Fondant & Gum Pst.) 
Taniec Zumba (Dancercize with Zumba) 

Bądź dumnym fanem Leyden, a przy okazji dostaniesz darmową wejściówkę na imprezy Leyden. Za jedyne 

$12.00 możesz kupić tę oto koszulkę zaprojektowaną przez uczniów. Dzięki temu będziesz mógł ZA DARMO 

wchodzić na mecze footballu, koszykówki, imprezy “Fine Arts” oraz inne wydarzenia sportowe. Jedyne, co mu-

sisz zrobić, to założyć koszulkę oraz pokazać ID. Powiadom o tym znajomych! Zgłoś się do sponsora 

klasowego, aby wybrać koszulkę. 

*Uwaga: Nie dotyczy gier IHSA. 

http://www.triton.edu�
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Nazwisko:    ID #:  

Adres:  

Kwota Przedpłaty:  Numer Czeku:  

Proszę dostarczyć ten formularz wraz z dowodem zapłaty. 

Prepayment for Food Service - East Leyden High School 
Proszę wypełnić formularz oraz wysłać (lub przynieść) do: Food Service Department, East Leyden 

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

STOŁÓWKA I SYSTEM PRZEDPŁATY POSIŁKÓW W LEYDEN 

Stołówka - Stołówka jest nieodłączną częścią szkolnego programu żywienia.  Wydaje śniadania, gorące obiady, dania 

do wyboru, a także przekąski i napoje.  

Bezpłatne/Zniżkowe Posiłki – Szkoła oferuje bezpłatne/zniżkowe posiłki (śniadania i obiady) rodzinom upoważnionym 
do otrzymywania tego typu pomocy oraz spełniającym kryterium dochodowe. Podania należy składać rokrocznie, aby 
zachować ciągłość otrzymywanego wsparcia. Proszę zapoznać się z naszą aplikacją na stronach 17-19. Podania będą 
możliwe do uzyskania pod adresem https://nlappscloud.com or www.leyden212.org po 1 lipca.    

System Przedpłaty Posiłków - Leyden High School District 212 dysponuje skomputeryzowanym systemem debetowym 

“myschoolbucks” umożliwiającym  rodzicom dokonywanie przedpłat na zakup posiłków. Dzięki temu uczniowie nie muszą 

codziennie przynosić gotówki do szkoły. 

Jak działa system przedpłaty?  Rodzice mogą dokonać przedpłaty używając opcji “myschoolbucks”. Po zdeponowaniu 

pieniędzy na konto dziecka będzie ono, okazując legitymację szkolną przy kasie, mogło zapłacić za obiad lub prze-

kąskę. Jest to bezpieczna i wygodna forma zapłaty, dzięki której uczeń nie musi posiadać gotówki w celu zakupu posiłku. 

Wszyscy uczniowie kwalifikujący się do bezpłatnych/zniżkowych posiłków muszą okazać legitymację szkolną przy 

zakupie. 

Co sie stanie, gdy pieniądze na koncie wyczerpią się? Szkolny system “myschoolbucks” dysponuje opcją automatycznego 
powiadomienia, gdy suma na koncie obniży się poniżej progu ustalonego przez rodziców. W przypadku kiedy suma 
wyniesie mniej niż $5, uczeń zostanie o tym powiadomiony przez kasjera. Uczeń z zerowym saldem na koncie będzie 
musiał użyć gotówki do momentu ponownego zdeponowania pieniędzy na koncie. Nie można dokonać zakupu posiłku za 
pomocą legitymacji (ID). Nie wydajemy posiłków na kredyt. 

Jak można założyć konto do przedpłaty? W czasie przerwy na lunch uczeń może przynieść gotówkę/czek (payable to Ley-

den High School District 212-Food Services) do kasy znajdującej się w kafeterii szkolnej. Może to zrobić również za po-

mocą opcji “myschoolbucks.com” na stronie www.leyden212.org. Proszę poszukać naszej ikony . 

Z poważaniem 
Pani Beth Kujawa 
Kierownik Stołówki  

http://www.leyden212.org/�
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WNIOSEK O PRZYZNANIE BEZPŁATNYCH/ZNIŻKOWYCH POSIŁKÓW 
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PODWÓJNY (“DUAL”) “CREDIT”                                          “DUAL ENROLLMENT”  
 Leyden High Schools, we współpracy  z Triton College, 

oferują możliwość zdobycia podwójnego “credit” w trakcie 

regularnej nauki. Nie wymaga to ani ponoszenia kosztów, 

ani dodatkowego czasu. Uczniowie uzyskują podwójny 

“credit” z określonych przedmiotów, który jest honorowany 

przez naszą szkołę, jak i Triton College.  Uczniowie 

zainteresowani ta opcją zostaną poproszeni o wypełnienie 

aplikacji i przystąpienie do testu, tzw. “Accuplacer college 

readiness assessment”. 

Oto lista 15 przedmiotów, z których można zdobyć “dual 

credit” w Leyden: Graphic Design II, Photo II, College Ac-

counting Honors, Personal Chef, Cuisine Chef, Pastry Chef, 

Child Development, Preschool, Taste of Teaching, Human 

Development, Metals II, PLTW Intro to Engineering Design 

Honors, PLTW Principles of Engineering Honors, Athletic PE, 

and Physical Management.  

Co to jest “Dual Enrollment”? 

Istnieją określone przedmioty, z których uczeń może zdobyć 

tzw. “transferable credit” w Triton College. 

Zajęcia prowadzone są na terenie Triton przez tamtejszą 

kadrę. 

Oceny ucznia udostępniane sa uczelni, tak aby zapewnić 

odpowiednie warunki do pomyślnego ukończenia zajęć. 

50% czesnego pokrywane jest przez nasz dystrykt, ale pod 

warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu. 

W tym roku będziemy skupiać się na walce z przewlekłą absencją. Mówimy o niej wtedy, gdy roczna absencja ucznia 

kształtuje się na poziomie powyżej 10%, włączając w to usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności. 

Opuszczenie tylko 4 dni szkolnych w semestrze może spowodować zaklasyfikowanie statusu ucznia do kategorii 

przewlekłej absencji. Proszę pamiętać, iż usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności brane są pod uwagę 

przy obliczaniu procentowej frekwencji. 

Skala oceniania frekwencji: 
Ponadprzeciętna frekwencja - 97% lub wyżej 
Wymagana frekwencja - 95-96% 
Zagrożona frekwencja - 90-94% 
Chroniczna absencja - 85-89% 
Bardzo wysoka absencja - poniżej 85% 
 

Proszę skontaktować się z panią Rivera lub pedagogiem dziecka, w przypadku gdy dziecko boryka się z problemem 

niskiej frekwencji. Oferujemy pomoc oraz chcemy się upewnić, że posiadacie wystarczające informacje na ten temat. W 

każdym sprawozdaniu o ocenach dziecka, tzw. “progress report”, będziecie otrzymywać informacje o procentowej 

frekwencji. Życzylibyśmy sobie, aby wszyscy nasi uczniowie byli w stanie utrzymać frekwencję na poziomie 95%. 

UZYSKAJ “95” 

Dział Karier i Promocji jest gotowy do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  Zaznacz w kalendarzu poniższe daty:  

 19 października - “Make a Difference Day” - Zapraszamy wszystkich uczniów do wolontariatu na rzecz naszej 

społeczności. 

 6 listopada - “Annual Career Fair”, przy współpracy z the Chamber by O’Hare, w East Field House,  między 11:15 

a.m. a 3:00 p.m. W celu uzyskania bliższych informacji proszę dzwonić pod numer 847.451.3031 lub kontaktować 

się poprzez e-mail fholthouse@leyden212.org.  

 

 

DZIAŁ KARIER I PROMOCJI - ZAZNACZ DATĘ W KALENDARZU 
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Klub Rodziców w East Leyden 

Potrzebuje Cię! 

   

 Roczne członkostwo obejmuje: 

 Stypendia 

 Fundowanie nagród dla uczniów i nauczycieli 

 Granty na naukę oraz pomoc w wyjazdach na obozy letnie 

 Możliwość ulepszenia Twojej szkoły, społeczności Leyden i wiele więcej! 

 

 

 

 

 

 

Proszę dostarczyć formularz członkowski wraz z wpłatą do pani Anabel Nieto (biuro 

dyrektora). Przy wpłacie czekiem (payable to East Leyden High School Parents’ Club) proszę 

wpisać numer telefonu.  

 Nazwisko:________________________Imię:___________________________ 

 Nazwisko Ucznia(ów):________________________Rok Graduacji:__________ 

 E-mail:____________________________________Data:__________________ 

 Wybierz opcję: ________1 Rok ($10.00)  _________4 Lata ($35.00) 

 

 

Wybierz jedną z poniższych opcji! 

  Roczne Członkostwo:     $10.00 

  Zaoszczędź $5 i wybierz 4-letnie członkostwo: $35.00 
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PLAN JESIENNYCH TRENINGÓW SPORTOWYCH 

Wszyscy uczniowie muszą zarejestrować się przez internet PRZED rozpoczęciem pierwszych 
zajęć. Proszę dostarczyć zaświadczenie o aktualnych badaniach lekarskich do “Athletic Office”. 
Zapisy rozpoczynają się 1 sierpnia na stronie www.leyden212.org.  Kliknij na link “Athletics 
Registration”, aby dokonać rejestracji. 

**Proszę przynieść obuwie do biegania oraz strój sportowy.** Zachęcamy do zaopatrzenia się w wodę. 

Biegi przełajowe chłopców – rozpoczęcie w poniedziałek, 12 sierpnia, 3:30 p.m. - 5:30 p.m. Zbiórka w szkole East. 
Większość uczestników nie ma wcześniejszego doświadczenia w bieganiu. Każdy może brać udział w zajęciach. Nie 
przeprowadzamy kwalifikacji i doświadczenie nie jest konieczne. Wymagane są aktualne badania lekarskie. 

Biegi przełajowe dziewcząt - Trening dla wszystkich grup w poniedziałek, 12 sierpnia, od 3 p.m.  Zbiórka przy wejściu 
nr 1 w szkole West. Nie przeprowadzamy kwalifikacji. Zapraszamy wszystkich do przyjścia. 
 
Football –  Rozpoczęcie dla wszystkich grup w poniedziałek, 12 sierpnia (treningi od poniedziałku do soboty). Drużyna 
“varsity” w godz. 3:30 p.m. - 6:00 p.m. (może to ulec zmianie), w West. “Freshmen” i “sophomores” w godz. 3:30 p.m. - 
6:00 p.m.  “Freshmen”, proszę przynieść kwotę $60, by zakupić strój (“girdle” i “jersey”, w przypadku zapłaty czekiem 
“payable to Leyden Football”). Na pierwsze zajęcia proszę zabrać odpowiedni strój (spodenki, obuwie sportowe oraz 
buty korki). Każdy zawodnik otrzyma szafkę, do której wymagana jest kłódka szyfrowa (można ją nabyć w jednej z 
naszych księgarni szkolnych). Nie przeprowadzamy kwalifikacji. Każdy może brać udział w zajęciach. 
 
Golf – Kwalifikacje w poniedziałek, 12 sierpnia, w White Pines Golf Course. Uczeń musi uzyskać pisemną zgodę rodzi-
ców na dojazd własnym samochodem na pole golfowe White Pines, w przeciwnym wypadku uczeń zobowiązany jest 
skorzystać z dowozu szkolnym autobusem. 
 12/13  sierpnia kwalifikacje w godz. 3:00 p.m. - 5:00 p.m. Odjazd autobusu z East o 2:15 p.m., przyjazd do West 

około 2:30 p.m., następnie wyjazd na pole golfowe. 
 14 sierpnia (pierwszy dzień szkoły) kwalifikacje w godz. 3:30 p.m. - 5:30 p.m. Odjazd autobusu z East o 3:10 p.m., 

przyjazd do West około 3:30 p.m., następnie wyjazd na pole golfowe. 

Po zakończeniu kwalifikacji zapewniamy dowóz do szkół East i West, ale uczniowie zobowiązani są zorganizować 
własny dojazd do domu. Nie wymagamy doświadczenia.  Proszę przynieść własne kije (jeśli posiadacie zestaw), 
założyć koszulkę z kołnierzem oraz krótkie spodenki (nie jeansy). 

Piłka nożna chłopców– Trening dla wszystkich grup w poniedziałek, 12 sierpnia, w godz. 3:30 p.m. - 5:00 p.m., w 
West. Zajęcia trwają przez cały tydzień. Zawodnicy muszą przynieść odpowiedni strój sportowy oraz buty korki i nago-
lenniki. Proszę przynieść także wygodne obuwie sportowe oraz torbę na rzeczy osobiste. 

Pływanie dziewcząt - rozpoczęcie w poniedziałek, 12 sierpnia. Drużyna “varsity” w godz. 3:30 p.m. - 6:00 
p.m.  “Freshmen” i “sophomores” w godz. 3:30 p.m. - 5:30 p.m., na basenie w West. Ponieważ dysponujemy tylko jedną 
pływalnią, liczba miejsc może być limitowana. Proszę przynieść jednoczęściowy strój, okulary, ręcznik oraz kłódkę. 

Tenis dziewcząt – rozpoczęcie w poniedziałek, 12 sierpnia, w godz. 3:30 p.m. - 5:30 p.m., w szkole West (treningi ró-
wnież będą odbywać się w East). Proszę przynieść rakietę (jeśli posiadacie), obuwie sportowe i wodę. Każdy może brać 
udział w zajęciach. Doświadczenie nie jest wymagane. Tenis to sport na całe życie! 

Siatkówka dziewcząt - Kwalifikacje do wszystkich grup odbędą się w poniedziałek, 12 sierpnia, w godz. 3:30 p.m. - 

6:00 p.m., na sali gimnastycznej w East (field house). Proszę przynieść odpowiedni strój oraz obuwie. 

Każdego roku kilku naszych sportowców, dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, uzyskuje stypendium na studia. Ucznio-
wie, aby brać udział w treningach, muszą uzyskać ocenę pozytywną z pięciu przedmiotów. Raz w tygodniu 
sprawdzamy ich wyniki w nauce. Bliższych informacji udzieli Państwu nasz “Athletic Office” (847.451.3071). 

http://www.leyden212.org�
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CYFROWE OBYWATELSTWO 

Nasze szkoły rzeczywiście doceniają internet jako centralną platformę w procesie kształcenia uczniów. Dlatego też 
uważam, iż niezwykle ważne jest, abyśmy zaangażowali się w dyskusję na temat dobrych i złych stron korzystania 
z tego medium, o których rodzice oraz ich dzieci powinni wiedzieć. W tym celu, co jakiś czas, będę poruszał różne 
aspekty tego tematu w biuletynach szkolnych. Leyden kieruje się sześcioma zasadami obywatelstwa cyfrowego 
stworzonymi przez Andrew Churchesa (www.edorigami.wikispaces.com): 

 szanuj siebie 
 szanuj innych 
 chroń siebie 
 chroń innych 
 szanuj własność intelektualną 
 chroń własność intelektualną   

Powyższe wskazania dotyczące obywatelstwa cyfrowego zostały opublikowane w naszych przewodnikach skiero-
wanych do uczniów i rodziców. Kwestia ta będzie również jednym z kluczowych tematów w naszych dyskusjach z 
uczniami w ciągu roku. W bieżącym biuletynie pragnę skupić się na pierwszej zasadzie, “szanuj siebie”. 

Pozwolę sobie znów odwołać  się do pracy Andrew Churchesa oraz jego wskazówek: 
 Wybieraj takie nazwy oraz zdjęcia, które przedstawiają cię w pozytywnym świetle. 
 Zamieszczaj tylko takie informacje, których nie powstydzisz się przed rodziną czy pracodawcą. 
 Zastosuj nastepujące podejście etyczne: 

 Poprzez swoje działania będę szanował siebie. 
 Będę wybierał tyko takie nazwy, które są odpowiednie. 
 Z rozwagą będę zamieszczał informacje oraz zdjęcia w internecie. 
 Z rozwagą będę zamieszczał informacje na temat swojego życia, doświadczeń oraz przyjaciół. 
 Nie będę używał obscenicznego języka. 

Poniżej znajduje się znakomity przykład ograniczenia dostępu (osobom trzecim) do waszych mediów społecznościo-
wych takich jak Facebook. Chociaż dostęp do niego przez Chromebooka jest zablokowany, to zdajemy sobie 
sprawę, iż większość uczniów korzysta z Facebooka używając innych urządzeń. Cieszymy się, że w Leyden możemy 
zaoferować naszym podopiecznym możliwość kształcenia skomputeryzowanego, jednakże mamy świadomość, że 
za tym idą pewne zagrożenia. Wierzymy, iż angażując uczniów do konstruktywnego korzystania z internetu 
sprawimy, że docenią i zrozumieją oni na czym polega publikowanie w sieci. 

Proszę też pamiętać, iż bez względu na miejsce podłączenia Chromebooka do internetu, uczniowie korzystający z 
tego urządzenia będą zawsze chronieni szkolnym filtrem treści. Zwrot w procesie kształcenia w Leyden niewątpliwie 
jest wyzwaniem dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Ze swej strony zachęcam was do zadawania pytań na te-
mat korzystania z naszej technologii.  

 
Jason Markey 
Dyrektor 
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