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POWITANIE OD DYREKTORA - PANA MARKEY 

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 otrzymywać, 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/parentweekly można 
znaleźć cotygodniowy Biuletyn Rodzica.  W szkole odbędzie się kilka spotkań dla 
rodziców, których terminy zamieszczone są na stronie 6 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 
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SPOTKANIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH  

SPOTKANIE ORIENTACYJNE DLA “FRESHMEN” /ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW 

9:00 a.m. Odjazd autobusów spod szkół (junior high/grade schools) 
 

 Hester Jr. High - 2836 Gustav St., Franklin Park 
 Lincoln Middle School - 4050 Wagner Ave., Schiller Park 
 Mannheim Middle School - 2600 Hyde Park Ave., Melrose Park 
 Rhodes School - 8931 W. Fullerton Ave., River Grove 
 River Grove School - 2650 Thatcher Ave., River Grove 
 Rosemont School - 6101 N Ruby St., Rosemont 
 St. Maria Goretti - 10050 Ivanhoe Ave., Schiller Park 
 

Uczniowie, którzy wolą przybyć do szkoły pieszo powinni stawić się w audytorium o godzinie 9:30 a.m. 
Prosimy wchodzić wejściem od strony ulicy King. 

9:15 a.m. -9:30 a.m. Wymagany czas przybycia do audytorium. Uczniom zostaną przydzielone miejsca. 

9:30 a.m. - 9:45 a.m Przywitanie uczniów oraz przedstawienie harmonogramu dnia. 

9:45a.m. -10:00 a.m. Przemówienie Zastępcy Dyrektora ds. Sportu. 

10:00 a.m. -10:10 a.m. Uwagi wstępne Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora. 

10:10 a.m. -10:20 a.m.  Dyrektor przedstawi kadrę programu ACCESS, a następnie pożegna każdą grupę z osobna. 

10:20 a.m. -12:20 p.m.  Odbiór podręczników, spotkanie orientacyjne programu ACCESS,  zwiedzanie budynku szkoły. 

12:30 p.m. -1:20p.m.  Na zakończenie uczniowie będą mogli zjeść obiad z grilla. 

1:20 p.m.  Uczniowie rozchodzą się do autobusów. 

1:30 p.m.  Odjazd autobusów spod szkoły East Leyden. Odwóz uczniów do szkół (junior high/grade). 

Czwartek, 8 sierpnia 2019, godzina 9:30 a.m.  
Wszyscy uczniowie “freshmen” powinni uczestniczyć w tym spotkaniu. Będą mieć możliwość, by poznać swoich doradców i 
mentorów ACCESS, zwiedzą budynek, otrzymają rozkłady lekcji i jazdy autobusów, podręczniki (proszę przynieść torbę 
lub plecak), Chromebooki, zapoznają się z układem szafek, a także zjedzą lunch z nowymi kolegami i koleżankami. 

Uwaga Rodzice: Spotkanie to jest przeznaczone tylko dla uczniów. Rodziców zapraszamy do uczestnictwa (wraz z 
dziećmi) w “Freshman Parent/Student Night”, 7 sierpnia 2019.  

*Uczniowie, którzy nie złożyli oświadczenia o miejscu zamieszkania nie mogą uczestniczyć w spotkaniu. W celu uzyskania 
bliższych informacji proszę dzwonić pod numer 847.451.3025.  Dla uczniów, którzy  nie mają jeszcze zdjęć będzie możliwość 
skorzystania z usług fotografa. Zdjęcia są wymagane do uzyskania legitymacji szkolnej (ID card). 

Środa, 7 sierpnia 2019, godzina 7:00 p.m.  
Na tym ważnym spotkaniu orientacyjnym wszyscy “freshmen” wraz z rodzicami uzyskają podstawowe informacje o 
działalności East Leyden. Pedagodzy oraz pracownicy administracyjni będą do Państwa dyspozycji. Wszyscy uczest-
niczący uczniowie otrzymają plany lekcji na rok 2019/2020. Dzięki nim będą mieć rozeznanie o przedmiotach, 
nauczycielach, a także numerach sal lekcyjnych. Po krótkim spotkaniu z pedagogami będzie okazja zwiedzić budynek 
szkoły, jak również zapoznać się z rozmieszczeniem sal i szafek na ubrania. Wszystko to z myślą o tym, aby wasze 
dziecko nie czuło się skrępowane pierwszego dnia szkoły. Konferencja odbędzie się o godzinie 7:00 p.m. W tym 
samym czasie rozpoczną się sesje prowadzone w języku polskim i hiszpańskim. W celu uzyskania bliższych informacji 
proszę się z nami skontaktować.  W czasie imprezy Klub Rodziców będzie sprzedawał odzież z logo naszej szkoły. 
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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. 
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PRZYBORY SZKOLNE 

DZIEŃ OTWARTY– WTOREK, 3 WRZEŚNIA 2019 

Pracownicy i uczniowie East Leyden mają zaszczyt zaprosić Państwa na coroczny Dzień Ot-
warty, który odbędzie się we wtorek, 3 września 2019. W godz. od 5:30 p.m. do 6:00 p.m. 
oferujemy bezpłatny obiad. Główna prezentacja będzie mieć miejsce w godz. 6:10 p.m. - 
6:35 p.m. Po godzinie 6:40 p.m. będzie okazja, aby spotkać się z naszymi nauczycielami, a 
także zasięgnąć informacji o programie nauczania. Dzień Otwarty zakończy się o godzinie 
7:45 p.m. 

Chcielibyśmy, aby każdy uczeń przychodził do szkoły 
codziennie przygotowany i zaopatrzony w przybory, 
materiały oraz naładowany Chromebook. 
Aby zapewnić sobie dobry start, każdy uczeń 
powinien rozpocząć rok szkolny będąc zaopatrzony 
w niżej wymienione przybory. Poszczególni 
nauczyciele mogą wymagać dodatkowych pomocy 
dydaktycznych. 
 

 3-ringowe segregatory 
 Przekładki do segregatora 
 Ołówki 
 Długopisy  
 Highlightery 
 Foldery kieszonkowe 
 Papier w linie 
 Karteczki samoprzylepne 
 Markery lub kolorowe ołówki 

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. 

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 testów, czy wreszcie informacji o zapisach. 
Rodzice/opiekunowie mogą też skorzystać z opcji otrzymywania dziennych powiadomień e-
mailowych o frekwencji ucznia i tygodniowych 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 Access Center”. W razie pojawienia się problemów prosimy o skontaktowanie 
się z naszym wydziałem technologicznym dzwoniąc pod numer 847.451.3191. 

Z “Home Access” można też korzystać używając urządzeń mobilnych z odpowiednią 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 Amazon App 
Store. W celu uzyskania bliższych informacji odwiedź naszą stronę www.leyden212.org. 

http://www.leyden212.org/�


 ZAJĘCIA WIECZORNE W TRITON COLLEGE 

                              
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). 
 

INFORMACJE O SPRAWCACH 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. 

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) 

 Kursy prowadzone w East i West Leyden High Schools, jesień 2019 

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. 
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EWOLUCJA CYFROWA W LEYDEN I NAUKA 1:1 

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. 

Page 8 East Leyden High School 



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 r. 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�


FREKWENCJA 

          W przypadku nieobecności ucznia w szkole obowiązkiem rodzica/opiekuna jest 

powiadomienie 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 rodzi-

ca/opiekuna 

Nieobecność 
Nieobecność  

usprawiedliwiona 

Nieobecność 

nieusprawiedliwiona 

Brak kary 

Kara obejmuje:   
zostanie po lekcjach 

zostanie po lekcjach (BIC) 
wezwanie rodziców do 

szkoły 

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

Brak kary 
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INFORMACJE MEDYCZNE 

REGULAMIN 
W sytuacji wystąpienia problemów zdrowotnych w szkole uczniowie powinni zgłosić się do gabinetu pani 
higienistki (sala nr 110), gdzie nasz wykwalifikowany personel udziela pomocy. Wszyscy uczniowie (z 
wyjątkiem nagłych wypadków) udający się do gabinetu higienistki zobowiązani są przedstawić przepustkę 
(“pass”) od swego nauczyciela. W przypadku zaistnienia konieczności zwolnienia ucznia do domu personel 
gabinetu, przed wypuszczeniem ucznia z budynku szkoły, skontaktuje się z jego rodzicem/opiekunem. 

ZASADY PODAWANIA LEKÓW 

Naszym zamiarem, w przypadku zaistnienia konieczności podawania leków w szkole, jest 
zapewnienie uczniom optymalnego poziomu zdrowia potrzebnego do nauki. W ciągu dnia szkolnego 
podawane mogą być tylko takie leki, które są niezbędne do funkcjonowania ucznia na zajęciach 
lekcyjnych. Wymagane jest orzeczenie lekarskie stwierdzające konieczność podania określonego 
lekarstwa w czasie dnia szkolnego. Lek, dostarczony przez rodzica/opiekuna, musi być oryginalnie 
zapakowany oraz oznaczony przez farmaceutę. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę 
zapoznać się z przewodnikiem rodzica na rok 2019/2020, www.leyden212.org/easthandbook 
(strona 58). 

Wypełnione formularze medyczne należy zwracać do 1 czerwca. W przypadku niezłożenia dokumentów w terminie 
będą obowiązywać kary naliczane na podstawie wysokości dochodu. Według prawa stanowego kopia orzeczenia z 
badań lekarskich wraz z kompletnymi informacjami o szczepieniach musi znajdować się w rejestrze szkoły, jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. Bez złożenia wymaganej dokumentacji uczeń nie będzie mógł chodzić na zajęcia. Ucznio-
wie muszą dostarczyć zaświadczenie o otrzymaniu dwóch dawek szczepionki przeciw ospie oraz dwóch dawek szcze-
pionki MRR, podanych w odpowiednim przedziale czasowym. 

UWAGA! 
Wszystkie zwolnienia lekarskie w związku z absencją ucznia muszą zostać przedłożone w ga-
binecie higienistki w pierwszym dniu powrotu ucznia do szkoły. Lekarz może także przefaksować 
zwolnienie pod numer 847.451.3085. Proszę zapoznać się z przewodnikiem rodzica w tym 
względzie. Używanie telefonów komórkowych w gabinecie higienistki jest zakazane. W przypad-
ku gdy dziecko poczuje się źle powinno zgłosić się do gabinetu higienistki, tak aby można było 
skontaktować się z jego rodzicami. 

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 oraz rodzicom w 
miarę zbliżania się terminu testów. 

JESIENNY TEST PSAT                                                        
Środa, 16 października 2019 
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DYSCYPLINA 
Co to jest lekcja (period) 0/11? 
Jest to dodatkowa lekcja wyznaczana przed lub po regularnych zajęciach. Podczas lekcji 0/11 uczniowie mają okazję 
do nadrobienia zaległości spowodowanych absencją lub nadmiernymi spóźnieniami. Lekcja ta może również zostać 
przydzielona za naruszenie regulaminu szkoły. Każdy nauczyciel ma prawo do wyznaczania 
lekcji 0/11, zarówno przed regularnymi zajęciami jak i po nich, a także w czasie uzgodnionym 
z uczniem. Uczniowie poddani tej karze zostaną poinformowani z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem, tak aby mogli zorganizować własny środek transportu. Niestawienie się na 
lekcję 0/11 będzie skutkować odesłaniem do “Dean of Students” lub zastosowaniem innej kary. 
 
Czym jest BIC I SIT? 
Nazwa BIC odnosi się do “Behavior Improvement Center”. Celem programu BIC jest ukrócenie 
naruszeń regulaminu szkolnego bez konieczności usunięcia ucznia z budynku szkoły. Zadaniem 
wychowawcy nadzorującego BIC jest pomoc uczniowi w przyswojeniu odpowiednich wzorców zachowania, a także w 
nadrobieniu zaległości. Z kolei nazwa SIT oznacza “Student Improvement Center”. Jest to miejsce, które stanowi alternat-
ywę dla kary zawieszenia poszkolnego, tworzące zarazem konstruktywną i pozytywną atmosferę do nauki. Program SIT 
wychodzi naprzeciw edukacyjnym i społecznym potrzebom uczniów z równoczesnym zamiarem ich reintegracji po odby-
ciu kary. 
 
Co to jest “dress code” (zasady ubioru) w Leyden? 
Dyrekcja Leyden High Schools uznaje istnienie indywidualnych różnic między uczniami, a także fakt, że główna od-
powiedzialność za odpowiedni strój uczniowski spoczywa zarówno na uczniach, jak ich rodzicach/opiekunach. Uczniowie 
nie mogą nosić ubioru nieadekwatnego do standardów kształcenia, a który może stanowić zagrożenie dla zdrowia, 
bezpieczeństwa, dobrobytu lub mienia własnego lub innych. Poniżej zamieszczamy pomocne wskazówki: 
 
Zakazane jest noszenie czapek, opasek lub innych nakryć głowy wewnątrz budynku szkolnego w czasie trwania nauki. 
Zakazane jest noszenie lub eksponowanie symboli gangów. 
Zakazane jest noszenie ubioru z widocznymi insygniami, symbolami lub napisami obraźliwymi dla każdego, bez względu 
na rasę, płeć, wyznanie, narodowość lub grupę etniczną. 
Zakazane jest noszenie ubioru, który przedstawia lub reklamuje alkohol, narkotyki, papierosy, czy też inne środki 
niedozwolone dla uczniów szkoły średniej. 
Zakazane jest noszenie ubioru z napisami lub symbolami zawierającymi nieodpowiedni język. 
Zakazane jest noszenie ubioru nadmiernie odkrywającego ciało. Zalicza się tu podziurawioną odzież, krótkie spodenki, 
odzież odkrywającą brzuch, czy też strój z dekoltem. 
Ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa wszyscy uczniowie powinni nosić obuwie. 
 
Czy mogę używać telefonu komórkowego w szkole? 

Uczniowie mają prawo do korzystania, w sposób nieograniczony i zarazem odpowiedzialny, z 
urządzeń elektronicznych/telefonów komórkowych na terenie East Leyden, z wyjątkiem następu-
jących sytuacji/lub miejsc. Urządzenia te nie mogą być używane w salach lekcyjnych, świetlicach, 
bibliotece oraz biurach bez uprzedniej zgody pracowników szkoły. Całkowity zakaz korzystania z 
nich obowiązuje w ubikacjach, szatniach oraz innych pomieszczeniach, gdzie oczekuje się 
poszanowania prywatności. Uczeń, w dowolnym czasie, może zostać poproszony o wyłączenie 
urządzenia. Proszę zaznajomić się z naszym przewodnikiem rodzica na rok 2019/2020.  Za 
złamanie regulaminu grozi: pierwsze wykroczenie – zakaz używania telefonu oraz czterokrotne 
zostanie po lekcjach; drugie wykroczenie – zakaz używania telefonu oraz kara BIC; trzecie 

wykroczenie – zakaz używania telefonu oraz dwie kary BIC. Za dalsze naruszenia grozi kara zawieszenia w prawach 
ucznia. 
 
Co oznacza spóźnienie na lekcję i jakie są tego konsekwencje? 
Spóźnienie następuje wówczas, kiedy uczeń nie znajduje się w wyznaczonym dla niego przez nauczyciela miejscu w mo-
mencie rozpoczęcia lekcji. Gdy uczeń zgromadzi 9 spóźnień w ciągu semestru, będzie to skutkować karą BIC. Kara ta 
będzie wyznaczana każdorazowo po zgromadzeniu 3 kolejnych spóźnień. Proszę rozmawiać z dzieckiem o tym, jak 
ważne jest punktualne przychodzenie do szkoły. Każde spóźnienie powoduje zakłócenie zajęć lekcyjnych. 
 
 



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 ochron-
ny 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). 

Leyden High Schools 
Impreza 

“Homecoming 2019” 

IMPREZY SPORTOWE - CENY BILETÓW 

ZAZNACZ DATĘ W KALENDARZU 

Czwartek, 27 września 
5:00 p.m. East vs. West 

Mecz Footballu 
6:30 p.m. Spotkanie Kibica 

Homecoming Assembly, 
West 

Piątek, 20 września 
7:00 p.m.  

Mecz Footballu, Drużyna 
Varsity vs. Willowbrook-
Spotkanie Absolwentów 

West Campus 

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

Homecoming Dance 
West Campus 

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 Of-
fice” (847.451.3071). 

Koszulka 
Bądź dumnym fanem Leyden, a przy 
okazji dostaniesz darmową wejściówkę 
na imprezy Leyden. Za jedyne $12.00 
możesz zakupić tę oto koszulkę zapro-
jektowaną przez uczniów. Dzięki temu 
będziesz mógł ZA DARMO wchodzić na 
mecze footballu, koszykówki, imprezy 
“Fine Arts” oraz inne wydarzenia spor-
towe. Jedyne, co musisz zrobić, to 

założyć koszulkę oraz pokazać ID. Powiadom o tym znajo-
mych! Zgłoś się do sponsora klasowego, aby wybrać 
koszulkę. 
 
*Uwaga: Nie dotyczy gier IHSA. 
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RADA SZKOŁY 

Czym jest Rada Szkoły? 
Mimo iż nadzór nad oświatą leży w gestii stanu Illinois,  władze stanowe przekazały część swoich uprawnień 
lokalnym radom szkolnym. Rady te, chociaż wybierane lokalnie, są agendami stanu wypełniającymi funkcje 
stanowe. Pomimo faktu, iż rady szkolne cieszą się szeroką swobodą w zarządzaniu szkołami, podlegają one 
licznym przepisom i regulacjom stanowym. 
 
Czym zajmuje się Rada Szkoły? 
Rada zatrudnia superintendenta, który jest odpowiedzialny za kierowanie szkołami zgodnie z prawem stanu 
Illinois oraz regulaminem rady szkoły. Organ ten także monitoruje realizację celów dystryktu oraz przestrzega-
nie regulaminu rady. 
 
W jaki sposób działa Rada Szkoły? 
Rada jest organem rządowym, dlatego też podejmuje decyzje w trybie 
głosowania większościowego odbywającego się na spotkaniach publicznych. 
Jedynym prawem przysługującym członkom rady jest prawo do głosowania na 
spotkaniach publicznych. Przedstawiciele rady, którzy próbują zabierać głos w 
imieniu całej rady, poszczególnych jej członków lub też podejmować własne 
decyzje, działają niezgodnie z prawem. Rada nie ma swojego biura w szkołach, 
jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia, a w świetle prawa, nie mogą czer-
pać korzyści z jakichkolwiek transakcji biznesowych przeprowadzanych przez 
dystrykt. 

Pan Gregory T. Ignoffo .................................. Prezes 

Pani Gloria Murawska ........................... Wiceprezes 

Pan James A. Lima ...................................  Sekretarz  

Pani Lisa Anthony ........................................ Członek 

 

Pani Sandra Boehm ..................................... Członek 

Pan Cesar Garcia ......................................... Członek 

Pan Joseph Trevino ..................................... Członek 

Pani Dannalee Mata .......................... Członek‐uczeń 

CZŁONKOWIE RADY SZKOŁY DYSTRYKTU LEYDEN 212 

PROŚBA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

Sporadycznie jesteśmy proszeni przez wojskowych specjalistów od rekrutacji o udostępnienie danych 
osobowych naszych uczniów. Zgodnie z długoletnią praktyką naszego Zarządu nie udzielamy takich informacji. 
Jednakże, według postanowień “No Child Left Behind Act”, wszystkie dystrykty szkolne otrzymujące 
dofinansowanie z programu “Title I” zobowiązane są do udostępnienia wojskowym rekruterom nazwisk uczniów, 
ich adresów zamieszkania oraz numerów telefonów. Z racji tego, iż Leyden High School District 212 otrzymuje 
taką pomoc, przychylamy się do prośby dowództwa wojskowego (Army, Navy, Air Force, Marines, Coast 
Guard). Proszę jednak pamiętać, że istnieje zapis prawny, który zwalnia rodziców dzieci uczęszczających do 
szkół średnich z obowiązku udostępniania takowych informacji. 

Jeżeli zatem nie wyrażacie Państwo zgody na udostępnianie danych osobowych swego dziecka do 
wykorzystania w celach rekrutacji wojskowej, proszę skontaktować się, w formie pisemnej, z panią Jacki 
Schammert, nie poźniej niż do piątku, 30 sierpnia 2019. 
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LUDZIE, KTÓRYCH WARTO ZNAĆ 

Kto:  Pani Tedi Kahn 
Stanowisko: Koordynator Programu ACCESS 
Kontakt:  847.451.3088 lub tkahn@leyden212.org 
 
Pani Kahn rozpoczyna drugi rok pracy na stanowisku Koordynatora Programu ACCESS. W 
zawodzie nauczyciela pracuje od 2011 r., a do Leyden dołączyła w 2016 r. W 2007 r. uzyskała 
stopień bakałarza w dziedzinie “Political Science” (Illinois State University), natomiast w 2011 r. 
magistra w zakresie “Arts in Teaching” (National-Louis University). Pani Kahn jest gotowa na 
kolejny rok współpracy z uczniami-mentorami, tak aby pomóc naszym pierwszoklasistom w płynnym 
przejściu do społeczności Leyden. 

Kto:  Pani Maura Gorzkowski  
Stanowisko: Koordynator ds. Zajęć Pozalekcyjnych 
Kontakt:  847.451.2464 lub mgorzkowski@leyden212.org  
  
Pani Gorzkowski  pracuje w wydziale Nauk Społecznych w Leyden od trzynastu lat. Uzyskała 
stopień bakałarza w zakresie “Science” (DePaul University) oraz stopień magistra w dziedzinie 
“Educational Leadership” i “Counseling” (Saint Xavier). W ostatnich latach nauczała global studies 
i psychologii. Ponadto opracowała plan zajęć AP z psychologii, które będzie w tym roku prowa-
dzić w formie trzech działów tematycznych. Pani Gorzkowski pełni także funkcję Koordynatora ds. 
Zajęć Pozalekcyjnych w East Leyden. Ma ona nadzieję na nawiązanie owocnej współpracy z naszy-
mi pierwszoklasistami. Leyden oferuje szeroki wachlarz aktywności pozalekcyjnych, więc odwiedź 
biuro Pani Gorzkowski , aby zasięgnąć szczegółowych informacji! 

Kto:  Pani Anita Huffman 
Stanowisko:  Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia 
Kontakt:  847.451.3025 lub ahuffman@leyden212.org  

Pani Huffman rozpoczyna szósty rok pracy w East Leyden jako Zastępca Dyrektora. Jest absol-
wentką Bradley University i University of Illinois Chicago, gdzie zdobyła stopnie “Bachelor of Sci-
ence” oraz “Master's in Curriculum and Instruction/Reading Specialist”. Ponadto uzyskała certy-
fikat w zakresie “Educational Leadership” na National Louis University. W ciągu ostatnich pięciu 
lat skupiała się na organizacji procesu wspierania uczniów, szczególnie pierwszoklasistów. W tym 
roku Pani Huffman awansowała na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia i ma nadzieję 
na rozwinięcie owocnej współpracy z uczniami!  

Kto:  Pani Celestina Rivera 
Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Uczniów 
Kontakt:  847.451.3025 lub crivera@leyden212.org 
 
Pani Rivera jest naszym nowym Zastępcą Dyrektora ds. Uczniów. Pani Rivera otrzymała stopień 
bakałarza w Augustana College, a także tytuł magistra na Loyola University. Obecnie jest 
doktorantką na kierunku “Educational Leadership” na Aurora University. Wcześniej pracowała w 
jednej ze szkół publicznych w Chicago oraz w Morton East High School. W 2016 r. Pani Rivera 
została zatrudniona w West Leyden na stanowisku Dean of Students, jednakże teraz cieszy się, iż 
może dołączyć do naszej drużyny w East, mając na uwadze możliwość współpracy z uczniami i ich 
rodzinami. 
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STOŁÓWKA I SYSTEM PRZEDPŁATY POSIŁKÓW W LEYDEN 
 
Stołówka - Stołówka jest nieodłączną częścią szkolnego programu żywienia.  Wydaje śniadania, gorące obiady, da-
nia do wyboru, a także przekąski i napoje.  
 
Bezpłatne/Zniżkowe Posiłki – Szkoła oferuje bezpłatne/zniżkowe posiłki (śniadania i obiady) rodzinom upoważnio-
nym 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 lub 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 otrzymywania bezpłatnych/zniżkowych posiłków muszą okazać legity-
mację szkolną przy zakupie. 
 
Co się 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 
Leyden High School District 212-Food Services) do kasy znajdującej się w kafeterii szkolnej. Może to zrobić również za 

pomocą opcji “myschoolbucks.com” na stronie www.leyden212.org. Proszę poszukać naszej ikony . 
 
Z poważaniem 
Pani Beth Kujawa 
Kierownik Stołówki  

Nazwisko Ucznia:    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.  
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UZYSKAJ “95” 

DZIAŁ KARIER I PROMOCJI - ZAZNACZ DATĘ W KALENDARZU 
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.  

 
 

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 są 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 (chroniczną) absencją. Mówimy o niej wtedy, gdy roczna ab-
sencja ucznia kształtuje się na poziomie powyżej 10%, włączając w to usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobec-
ności. 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%. 
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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 następujące 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 pamiętać, iż bez względu na miejsce podłączenia Chromebooka do internetu, uczniowie korzystający z tego 
urządzenia będą zawsze chronieni 
szkolnym filtrem treści. Zwrot w pro-
cesie kształcenia w Leyden niewątpli-
wie jest wyzwaniem dla uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli. Ze swej 
strony zachęcam was do zadawania 
pytań na temat korzystania z naszej 
technologii.  

 
Jason Markey 
Dyrektor 
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A.C.C.E.S.S 

A CARING COMMUNITY EMPOWERING STUDENT SUCCESS 
Program ACCESS został stworzony, aby pomóc “Leyden freshmen” w płynnym przejściu do 
szkoły średniej, w wymiarze kształceniowym, społecznym i emocjonalnym. Jest też dla nich 
znakomitą okazją do zbudowania małego kręgu przyjaciół i mentorów w obrębie większej 
społeczności Leyden High School. Wierzymy, że dzięki pro-
gramowi ACCESS nasi pierwszoklasiści…… 
 
 …lepiej rozwiną umiejętność uczenia się. 
 …osiągną lepsze wyniki w nauce. 
 …nawiążą przyjaźnie z rówieśnikami. 
 …nauczą się jak korzystać z zasobów edukacyjnych. 
 …poczują się częścią społeczności Leyden. 
 …bardziej zaangażują się w szkolne aktywności. 
 …znajdą pomoc, gdy jej będą potrzebować. 

“Freshmen” zobowiązani są uczęszczać na sesje ACCESS od poniedziałku do piątku, w godz. 
2:35 p.m. - 3:00 p.m. Od poniedziałku do czwartku zajęcia będą dotyczyć poznawania metod 
uczenia się, spotkań z pedagogami, tutoringu oraz doradztwa. Na luźniejszych lekcjach 
piątkowych uczniowie będą skupiać się na rozwijaniu umiejętności pracy w zespole. W 
pierwszym semestrze pierwszoklasiści będą mieć tylko jedno spotkanie w tygodniu z 
nauczycielem w czasie trwania zajęć ACCESS. W drugim semestrze będą mieć dwa takie spot-
kania. 

Zajęcia ACCESS nadzoruje wychowawca mający do pomocy czterech uczniów klas starszych, 
tzw. “mentorów”. Wychowawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie obecności, tworzenie 
pozytywnej atmosfery, nadzór nad porządkiem w klasie, a także pomaganie mentorom  w or-
ganizowaniu aktywności będących częścią programu ACCESS. 

Uczniowie-mentorzy, którzy stanowią elitę uczniowską wybraną w procesie ścisłej selekcji, są 
najważniejszym filarem ACCESS. Są to wolontariusze opiekujący się uczniami “freshmen”, 
służący im radą oraz pomocą poprzez różnego rodzaju działalność towarzysko-naukową, tak 
aby umożliwić pierwszoklasistom płynne przejście do społeczności Leyden. Mentorzy stanowią 
wzór dla uczniów “freshmen” , a także przykład godny do naśladowania. 

Cieszymy się, że dysponujemy takim programem i mamy nadzieję, iż dzięki niemu “freshmen” z 
łatwością odnajdą się w naszej szkole. Pierwszoklasiści spotkają się ze swoimi wychowawcami 
oraz mentorami ACCESS na zebraniu orientacyjnym w czwartek, 8 sierpnia. 

Wierzymy, że uczniowie, którzy czują, iż mogą polegać na swoich wychowawcach i rówieśnikach, 
nie spisani na straty zarazem, będą bardziej zmotywowani do nauki, umiejąc skuteczniej szukać 
potrzebnej do osiągnięcia sukcesu pomocy. 
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JAK UZYSKAĆ DOBRE WYNIKI W NAUCE? 

W JAKI SPOSÓB RODZICE MOGĄ POMÓC PIERWSZOKLASISTOM? 
Rodzice naszych przyszłych pierwszoklasistów muszą być przygotowani na ewentualne problemy, jakie mogą pojawić się w 
szkole średniej. Dla uczniów jest to czas dorastania, kiedy ich zdolność do oceniania rzeczywistości, podejmowania decyzji  lub 
samodzielnej pracy jest wystawiana na próbę. Proszę pamiętać, że w szkole średniej uczniowie mają więcej swobody oraz  
okazji do tego, aby zejść na złą drogę. Poniżej znajduje się kilka wskazówek dla rodziców i dzieci: 
 
 Określ reguły oraz miejsce odrabiania lekcji. Sprawdzaj ukończone zadanie domowe. 

 Porozmawiaj z nauczycielami w czasie Dnia Otwartego. Zapoznaj się z ich wymaganiami. 

 Weź sprawy w swoje ręce, gdy dziecko nie odrabia zadań, ma problemy z frekwencją lub przeszkadza na lekcjach. 

 Kontaktuj się z nauczycielami jeśli dziecko ma trudności w nauce. Rozmawiaj z dzieckiem o możliwości poprawienia ocen. 

 Zwracaj uwagę na nieobecności i spóźnienia na karcie ocen. Opuszczanie lekcji jest przyczyną niepowodzeń w szkole. 

 Zawsze aktualizuj swoje dane osobowe. Umożliwi to nauczycielom szybki kontakt z tobą. 

 Zachęcaj dziecko do zapisania się do szkolnego klubu lub na zajęcia sportowe. 

 Bądź nieufny, gdy dziecko nie odrabia zadań lub twierdzi, że wykonuje je w szkole. Brakujące prace mogą być 

przyczyną słabych wyników w nauce. 
 Zachęcaj dziecko do rozmowy o tym, co się dzieje w szkole. 

 Ustal własne reguły oraz oczekiwania i konsekwentnie się ich trzymaj. Nastolatki mają skłonność do testowania granic, ale 

uznają ustalone zasady. 
 Odwiedzaj często “Home Access Center” (zobacz informacje na stronie 6). 

Wszystko zaczyna się od pracy domowej 
 Zapoznaj się z Google Calendar swoich nauczycieli, aby otrzymywać (do swego Google Calendar) istotne informacje o 

terminach oddawania prac domowych i projektów. 
 Codziennie wieczorem wygospodaruj czas na odrabianie lekcji oraz czytanie. 

 Wykonuj codzienne zadania oraz długoterminowe projekty, tak aby przyswoić sobie podstawowe terminy i pojęcia z 

danego przedmiotu lub zrozumieć zadany materiał. 
 Korzystaj z pomocy nauczycieli przed lekcjami lub po lekcjach (period 0/11). 

Zarządzanie czasem jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu 
 Ustal priorytety………..Nauka powinna zawsze być na pierwszym miejscu. 

 Bądź zorganizowany. Utwórz foldery w Google Drive dla każdego projektu lub działu. 

 Do każdego przedmiotu załóż osobną teczkę na prace klasowe i inne materiały. 

 Pracuj nad długoterminowymi zadaniami systematycznie. Nie czekaj do ostatniej chwili. Wygospodaruj czas na poszuki-

wanie informacji oraz sprawdzenie tekstu. 

Jak podejść do sprawdzianu/testu? 
 Przeczytaj dokładnie każde pytanie oraz udziel na nie odpowiedzi. 

 Sprawdź pracę przed oddaniem nauczycielowi. 

 Upewnij się, że udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania. 

 Pisząc wypracowanie pamiętaj, aby zawsze je sprawdzić pod kątem błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz 

spójności tekstu. Upewnij się, że każdą tezę poparłeś odpowiednimi argumentami. 
 Wyśpij się przed sprawdzianem. Nigdy “nie zarywaj nocy” na naukę. 

Page 23 Transitions  



Page 24 East Leyden High School 

ZAPISZĘ SIĘ NA TRENINGI JESIENNE/ZIMOWE/WIOSENNE 

Please return this form to the address listed above  
Please call the athletic office with any questions: 847.451.3071. 

 



PLAN JESIENNYCH TRENINGÓW SPORTOWYCH 

**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 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. 

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. 

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). 
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OŚRODEK MATEMATYCZNY/ OŚRODEK NAUKI PISANIA 

“MAKERSPACE” W LEYDEN 

Twórz, odkrywaj, eksperymentuj w naszym “Makerspace”. Tego typu doświadczenie pozwoli uczniom rozwinąć ich 

własne zainteresowania, a także rozbudzi ciekawość. Będą oni mieć okazję do korzystania z dostępnych tam narzędzi 

(jak np. sprzęt audio/video,  drukarki 3D, maszyny do cięcia papieru, technologia robotyczna). W tym roku oferujemy 

szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych dla naszych uczniów. Wykorzystaj tę przestrzeń do zdobycia technicznych 

umiejętności potrzebnych na zajęciach lekcyjnych.  “East Leyden Makerspace”, czynny w godz. 7:00 a.m.-3:25 p.m., 

znajduje się w bibliotece “Nardini”. Odwiedź naszą stronę www.LeydenMakerSpace.org. 
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WAŻNE NAZWY DO ZAPAMIĘTANIA 
1:1 Computing - Urządzenie komputerowe dla każdego ucznia.   
 
Academic Eligibility – Aby brać udział w aktywnościach pozalekcyjnych (takich jak np. zajęcia sportowe, teatr, kluby), uczniowie 
muszą wykazać się wynikami w nauce. Wszyscy uczniowie klasy 9 spełniają te warunki w okresie trwania 1 ćwiartki pierwszego 
roku. 
 
AP Classes (Advanced Placement Classes) – przedmioty w zakresie rozszerzonym są uznanymi w całym kraju odpowiednikami 
zajęć uniwersyteckich. Uczniowie podchodzą do egzaminów AP w maju. Otrzymanie z nich oceny pozytywnej umożliwi przyjęcie na 
studia wyższe lub też uzyskanie uczelnianego “credit”. Ponadto uczeń ma okazję otrzymać 1 punkt za każde zajęcia AP, co jest 
wliczane do tzw. “weighted GPA” . Rodzice mogą zawsze poprosić, by ich dziecko zostało zapisane na taki przedmiot. 
 
GPA (średnia ocen) –Jest to przeliczenie ocen z użyciem numerycznych wartości.  Z punktów uzyskanych przez ucznia wyciągana 
jest średnia odpowiednia do jego wyników w nauce. Za przedmioty AP uzyskiwany jest dodatkowy punkt. 

 
Growth Mindset – Przekonanie, iż zdolności nie są tylko uzewnętrznieniem talentu, ale można je kształtować poprzez ciężką pracę, 
poświęcenie oraz wytrzymałość. 
 
Homecoming – Jesienny zjazd absolwentów. W przeciągu tygodnia odbywa się wówczas wiele  różnorakich imprez. Zjazd za-
kończony jest meczem footballu oraz balem. 

 
Honors Classes – Zajęcia o podwyższonym stopniu trudności. Można za nie uzyskać dodatkowy punkt (5.0) wliczany do tzw. 
“weighted GPA”. Rodzice mogą zawsze poprosić, aby ich dziecko zostało zapisane na taki przedmiot. 

 
SAT (Scholastic Assessment Test) -Test ustandaryzowany stosowany przy selekcji kandydatów na studia w USA. 

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW 
Sztuka ............................................................. Pani Anna Reed 
Edukacja Biznesowa ................................... Pan Tony Pecucci 
Angielski .............................................................Pan John Rossi 
Dwujęzyczny Program ESL ............... Pani Lisa Baran-Janco 
Edukacja Konsumencka ........................... Pani Dana Thomas 
Technologia Przemysłowa ....................... Pan Mike Matticks 
Nauka Czytania i Pisania ............................ Pani Jane Hyink 
Matematyka ............................................... Pan Jeremy Babel 
Języki Obce ................................................ Pani Célida Kipp 

Muzyka .......................................................... Pan Bryan Miller 
Wychowanie Fizyczne ....................... Pan Christopher Cook 
Nauki Przyrodnicze ......................................... Pan John Kmet 
Nauki Społeczne ....................................... Pan David Elbaum  
Edukacja Specjalna ............................... Pan Joe DeGiulio & 
 ..................................................................... Pani Becky Burger 
Dział Pedagogiczny ............................... Pani Dawn Erickson 
Dział Wsparcia Edukacyjnego ........ Dr. Paula DiDomenico 

W bibliotece “Nardini” mieści się ośrodek matematyczny oraz nauki pisania. Zachęcamy uczniów potrzebujących pomocy 

w przygotowaniu do testu, przy odrabianiu lekcji, wypełnianiu aplikacji, pisaniu CV, czy rozwijaniu umiejętności pisania 

do korzystania z tych możliwości. Centra te znajdują się w obu szkołach. Pracownicy, a czasami rówieśnicy, służą pomocą 

w nauczaniu indywidualnym. Rezerwacja wizyt jest możliwa poprzez opcję “SuperSaas” na stronie internetowej. 

Zachęcamy uczniów do korzystania z tych ośrodków (w godz. 7:00 a.m. - 4:00 p.m.) w czasie lunchu, podczas przerwy 

świetlicowej lub po szkole. Nauczyciele mogą również wysyłać tam uczniów z odpowiednią przepustką. 



KLUBY I ZAJĘCIA SPORTOWE 

Club Sponsor 

Academic Team/Sholastics

(District) 

Klub Programistów Aplikacji 

Anime (District)  

Klub Sztuki 

Technologia Samochodowa 

Niebieska Załoga 

Klub Książki 

Klub Szachowy (District) 

Klasa ‘20 

Klasa ‘21 

Klasa ‘22 

Klasa ‘23 

Klub Komputerowy 

Klub Kreatywnego Pisania 

Klub Miłośników Psów 

DJ Club  

Klub Perkusyjny 

Klub Ekologiczny 

Klub Inżyniera 

ExcELLence Club 

Klub Mody 

FCCLA 

Program Wymiany Zagrani-

cznej – Włochy  

Program Wymiany Zagrani-

cznej – Francja 

Klub Francuski 

French Honors Society 

Przyszli Nauczyciele Ameryki 

Przyszli Liderzy Biznesu 

Ameryki 

Klub Historyczny 

INTERACT 

Klub Inwestora  

Klub Włoski 

Italian Honor Society 

Frank Scalero/Todd Veltman 

 

Megan Swanson 

Cassie Lukehart 

TBD 

Paul Potvin 

TBD 

TBD 

Martha Martinez/Matt Young 

Vanessa Majchrowicz/Chris Schulz 

Jerry Patt/Annette Miller 

Lauren Martire/Jen Black-Foltin 

Maura Gavin/Beth Pater 

Adam Labriola 

Frank Scalero 

John Schiemann/Emilie Reynolds 

Jason Markey 

Abby Kott 

Norb Pozen 

Brian Burcham 

Lisa BaranJanco/Areli Diaz 

TBD 

Nichole Sweeney 

Joe Ruffolo/Justyna Jablonska 

 

Amelie Leparoux/TBD 

 

TBD 

TBD 

Jen Maldonao 

Megan Swanson 

 

Mike Tazic 

Jen Black-Foltin 

Adam Labriola 

Michele Curley 

Club Sponsor 

Key Club 

MakerSquad 

Zespół Matematyki (District) 

 

Klub Medytacji Mindfulness 

Klub Filmowy 

National Art Honors Society 

National Honors Society 

National Technical Honors 

Society 

On Common Ground 

Operacja “Snowball” 

Rówieśnicze Doradztwo 

Liderzy Rówieśniczy 

Mediacja Rówieśnicza                   

Klub Peru 

Poetry Slam 

Klub Polski 

Principia 

Pulse (Culture) Club/Share 

Klub Recyklingu  

SADD 

Język Migowy 

Klub Nart i Snowboardu 

Klub Hiszpański 

Spanish Honor Society 

Klub Wymowy (District) 

Rada Uczniowska 

Tech GURLs 

TED ED Club 

Think Tank Club 

Unicef 

Klub Gier Video 

WSC Sponsor 

 

Kris Sobieski/TBD 

TBD 

Bethany Trinka/Ann Parenti/               

Nadia Ruiz-Lopez 

Michele Curley/Alicia Funes 

Stephanie Zeppetello 

Adrianne Nix 

Johanna Heppeler 

Jen Maldonado 

  

Justyna Jablonska/Alicia Funes                                

Patti Muldoon 

Cheyenne Aguilar/Jeanette Gagliardi 

Emilie Reynolds 

Patti Muldoon  

Jennifer Thomas/Alicia Funes 

Ainee Fatima                                        

Justyna Jablonska 

 

Mark Reeves 

Cheyenne Aguilar/Lori Garcia 

Barbara Bylinski 

Emily Alexenko/Rachelle Minus 

Elizabeth Wind 

Tom Cerasani 

Christina Moreth 

Patricia Carillo 

Victor Giordano 

Ellie Besso 

Amy Gorzynski 

TBD 

Kurt Schuett 

Johanna Heppeler 

Adam Labriola 

Maura Gorzkowski/Scott Leu/ Emily 

Schader 

  

Leyden High Schools oferują szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Uczestnictwo w nich ma na celu umożliwiać rozwija-
nie cennych umiejętności życiowych. 
Zachęcamy usilnie uczniów do zapisania się na zajęcia sportowe lub do klubu już na etapie pierwszej klasy. Udział w tego rodzaju 
aktywnościach czyni pobyt w szkole bardziej przyjemnym, może być formą wsparcia w nauce, czy też stanowić podstawę do na-
wiązania nowych przyjaźni. Uczniowie niezdecydowani w kwestii wyboru zajęć powinni skontaktować się z mentorami lub wychow-
awcą programu ACCESS.  
W celu uzyskania bliższych informacji proszę skontaktować się z panią Gorzkowski, koordynatorem ds. zajęć pozalekcyjnych. E-mail 
mgorzkowski@leyden212.org 

mailto:mgavin@leyden212.org�


   

 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) 

Klub Rodziców w East Leyden 

Potrzebuje Cię! 

 

Wybierz jedną z poniższych opcji! 

  Roczne Członkostwo:     $10.00 

  Zaoszczędź $5 i wybierz 4-letnie członkostwo: $35.00 
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ROZKŁAD DZWONKÓW W SZKOLE EAST 
Dzwonek oznajmia początek oraz koniec lekcji. Przerwy między lekcjami trwają 5 minut, z wyjątkiem  10-minutowej 
przerwy między lekcją 0 i lekcją 1 w regularny dzień szkolny. Zajęcia klubowe zaczynają się po lekcji 11. Zajęcia spor-
towe rozpoczynają się po 3:25 p.m. 

REGULARNY ROZKŁAD DZWONKÓW 

Lekcja 0 7:00-7:25 25 minut 
Lekcja 1 7:35-8:23 48 minut 
Lekcja 2 8:28-9:21 53 minuty 
Lekcja 3 9:26-10:14 48 minut 
Lekcja 4 10:19-10:44 25 minut (Lunch) 
Lekcja 5 10:49-11:14 25 minut (Lunch) 
Lekcja 6 11:19-11:44 25 minut (Lunch) 
Lekcja 7 11:49-12:14 25 minut (Lunch) 
Lekcja 8 12:19-12:44 25 minut (Lunch) 
Lekcja 9 12:49-1:37 48 minut 
Lekcja 10 1:42-2:30 48 minut 
ACCESS 2:35-3:00 25 minut 
Guided Study 2:35-3:25 50 minut 
Lekcja 11 3:05-3:25 20 minut 
Freshman Study 3:05-3:30 25 minut 

ROZKŁAD DZWONKÓW - DZIEŃ “INSERVICE”  

Lekcja 0 8:20-8:45 25 minut 
Lekcja 1 8:50-9:23 33 minuty 
Lekcja 2 9:28-10:06 38 minut 
Lekcja 3 10:11-10:44 33 minuty 
Lekcja 4 10:49-11:14 25 minut (Lunch) 
Lekcja 5 11:19-11:44 25 minut (Lunch) 
Lekcja 6 11:49-12:14 25 minut (Lunch) 
Lekcja 7 12:19-12:44 25 minut (Lunch) 
Lekcja 8 12:49-1:14 25 minut (Lunch) 
Lekcja 9 1:19-1:52 33 minuty 
Lekcja 10 1:57-2:30 33 minuty 
ACCESS 2:35-3:00 25 minut 
Guided Study 2:35-3:25 50 minut 
Lekcja 11 3:05-3:25 20 minut 
Freshman Study 3:05-3:30 25 minut 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 

REGULARNY DZIEŃ SZKOŁY 
AUTOBUS *PRZYJAZD ODJAZD 
Lekcja 0 6:20 a.m.** Po Lekcji 10 2:40 p.m. 
Lekcja 1 6:55 a.m.** Po ACCESS 3:10 p.m. 
  Po Lekcji 11 3:45 p.m. 

DZIEŃ “INSERVICE”  
AUTOBUS *PRZYJAZD  ODJAZD 
Lekcja 0 7:30 a.m.** Po Lekcji 10 2:40 p.m. 
Lekcja 1 8:15 a.m.** Po ACCESS 3:10 p.m. 
  Po Lekcji 11 3:45 p.m. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
 Odjazd East 2:40 p.m. Odjazd West 2:40 p.m. 
 Przyjazd West 3:00 p.m. Przyjazd East 3:00 p.m. 
 Odjazd East 3:10 p.m. Odjazd West 3:10 p.m. 
 Przyjazd West 3:25 p.m. Przyjazd East 3:25 p.m. 
 Odjazd East 3:45 p.m. Odjazd West 3:45 p.m. 
 Przyjazd West 4:00 p.m. Przyjazd East 4:00 p.m. 

PO ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH 
 Odjazd West 5:05 p.m. 
 Odjazd East 5:15 p.m. (czeka na autobus z West) 
 Odjazd East 5:30 p.m.  
 Po zajęciach sportowych/BIC 6:05 p.m. 

*Zamieszczony tu czas przyjazdu jest czasem przybliżonym. Uczniowie zobowiązani są do przyjścia na przystanek 5 
minut wcześniej przed podanym powyżej czasem. O wszelkich zmianach w szkolnym rozkładzie jazdy uczniowie zostaną 
powiadomieni przez kierowcę.**Autobus trasy Rosemont nr10 przyjeżdża 15 minut wcześniej. 
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WAŻNE DANE KONTAKTOWE 

DYREKCJA 

Superintendent 
Dr. Nick Polyak 847.451.3020 

Zastępca Superintendenta 
Dr. Beth Concannon 847.451.3021 

Zastępca Superintendenta 
Dr. Tatiana Bonuma 847.451.3021 

CSBO/CFO/CIO/Skarbnik 
Pan Patrick Hatfield 847.451.3017 

Dyrektor ds. Programu Nauczania 
Pan Michael Manderino, Ph. D. 847.451.3095 

Dyrektor ds. Edukacji Specjalnej 
Pani Amy Ramsay 847.451.5748 

Dyrektor ds. Technologii  
Pan Bryan Weinert 847.451.3191 

Zastępca Dyrektora ds. Sportu                                           
Pan Rick Mason 847.451.3071 

Dyrektor 
Pan Jason Markey 847.451.3023 

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia  
Pani Anita Huffman 847.451.3025 

Zastępca Dyrektora ds. Uczniów 
Pani Celestina Rivera 847.451.3025 

Dean 
Pani Mayra Carrera 847.451.3032 

Dean 
Pan Michael Grosch 847.451.3032 

Dean  
Pan Dennis Byrne 847.451.3032                                 

 

PROGRAMY UCZNIOWSKIE 

Program ACCESS 
Pani Tedi Kahn    847.451.3088 

Zajęcia Pozalekcyjne  
Pani Maura  Gorzkowski   847.451.2464 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNE 

Sekretarz  
Pani Jacki Schammert  847.451.3079  

Pracownicy Socjalni 

Pani  Meg Rivera 847.451.3015  

Pan Arturo Martinez  847.451.3022 

Pani Rachelle Minus 847.451.2461 

Pedagodzy 

 
Pani Dawn Erickson  847.451.3073  
Dyrektor 
Opieka nad “Freshmen” 

Pani Alicia Funes  847.451.3034   
Koordynator ds. Programu “Small Group”/NCAA 

Pani Justyna Jablonska 847.451.3048  
Koordynator ds. Stypendiów 
Opieka nad “Juniors” 

Pan Bill Mitchell  847.451.3026  
Koordynator ds. Komunikacji 
Opieka nad “Seniors” 

Pani Patricia Muldoon  847.451.3195  
Koordynator ds. Pomocy Finansowej 
Opieka nad “Juniors” 

Pani Emilie Reynolds  847.451.3196  
Koordynator ds. Programu “Peer Leader” 
Opieka nad “Freshmen” 

Pani Christine Schulz  847.451.3046  
Koordynator ds. Studiów Wyższych 
Opieka nad “Seniors” 

Pani Emily Alexenko  847.451.3055  
Doradztwo Zawodowe/Specjalista ds. Kariery 
Wojskowej/Opieka nad “Sophomores” 

ATTENDANCE OFFICE 
847.451.3035 

Page 31 Transitions  



Leyden High School District 212 

East Campus 

3400 Rose Street 

Franklin Park, IL  60131 

Leyden High School District 212 is an equal opportunity institution, committed to compliance with all applicable state and fed-
eral laws prohibiting discrimination. This includes prohibiting discrimination on the basis of race, color, religion, sex, national 
origin, ancestry, order of protection status, sexual orientation,  physical or mental disability, homelessness, and marital/
parental status, including pregnancy. 

AFFIX ADDRESS LABEL HERE 

Non-Profit Org. 
U.S. POSTAGE PAID 
Permit No. 52 
Franklin Park, IL   

POSTMASTER:  PLEASE DELIVER TO HOMES BY AUGUST 2, 2019 


	East Leyden High School
Przejście
	Maskotka
	PatrzĄc w przyszŁoŚĆ
	Spis treŚci
	Kolory
	Orzeł
	Niebieski/Złoty
	Motto
	Dla dzieci wszystko, co najlepsze.
	Strona
	847.451.3000
	Telefon
	Adres
	3400 Rose Street
	Franklin Park, IL  60131
	www.leyden212.org
	Wizja
	KSZTAŁCIĆ-WZBOGACAĆ-INSPIROWAĆ
	Page #
	East Leyden High School
	Powitanie od dyrektora - Pana Markey
	Page #
	Transitions 
	Spotkanie dla rodzicÓw I uczniÓw klas pierwszych 
	Spotkanie orientacyjne dla “freshmen” /odbiÓr podrĘcznikÓw
	Page #
	East Leyden High School
	Page #
	Transitions 
	Pierwszy dzieŃ szkoŁy— rozkŁad lekcji
	Page #
	East Leyden High School
	Przybory szkolne
	DzieŃ otwarty– wtorek, 3 wrzeŚnia 2019
	wywiadÓwka - wtorek, 22 paŹdziernika 2019
	Centrum “home access”
	 ZajĘcia wieczorne w triton college
	Informacje o sprawcach przestĘpstw na tle seksualnym
	NawoŻenie trawnika
	Page #
	Transitions 
	Ewolucja cyfrowa w leyden I nauka 1:1
	Page #
	East Leyden High School
	frekwencja
	NUMER DO “ATTENDANCE OFFICE” - 847.451.3035 
	WYMAGANE JEST PODANIE NUMERU LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA (ID)
	Page #
	East Leyden High School
	Informacje medyczne
	Jesienny test psat                                                                                                      
	Page #
	Transitions 
	Page #
	East Leyden High School
	Dyscyplina
	UBEZPIECZENIE SZKOLNE
	IMPREZY SPORTOWE - CENY BILETÓW
	ZAZNACZ DATĘ W KALENDARZU
	Page #
	Transitions 
	RADA SZKOŁY
	CZŁONKOWIE RADY SZKOŁY DYSTRYKTU LEYDEN 212
	ProŚba o udostĘpnienie danych osobowych
	Page #
	East Leyden High School
	LUDZIE, KTÓRYCH WARTO ZNAĆ
	Page #
	Transitions 
	STOŁÓWKA I SYSTEM PRZEDPŁATY POSIŁKÓW W LEYDEN
	Page #
	East Leyden High School
	Page #
	Transitions 
	Wniosek o przyznanie bezpŁatnych/zniŻkowych posiŁkÓw
	Page #
	East Leyden High School
	Page #
	Transitions 
	DziaŁ karier I promocji - zaznacz datĘ w kalendarzu
	PodwÓjny (“DUAL”) “cREDIT”                                          “dual enrollment” 
	Page #
	East Leyden High School
	CYFROWE OBYWATELSTWO
	Page #
	Transitions 
	A.C.C.E.S.S
	A Caring Community Empowering Student Success
	Page #
	East Leyden High School
	Jak uzyskaĆ dobre wyniki w nauce?
	W jaki sposÓb rodzice mogĄ pomÓc pierwszoklasistom?
	Page #
	Transitions 
	Page #
	East Leyden High School
	ZAPISZĘ SIĘ NA TRENINGI JESIENNE/ZIMOWE/WIOSENNE
	PLAN JESIENNYCH TRENINGÓW SPORTOWYCH
	Page #
	Transitions 
	OŚrodek matematyczny/ oŚrodek nauki pisania
	“Makerspace” W Leyden
	Page #
	East Leyden High School
	waŻne nazwy do zapamiĘtania
	Dyrektorzy WydziaŁÓw
	KLUBY I ZAJĘCIA SPORTOWE
	Page #
	East Leyden High School
	Dzwonki/Autobusy
	Page #
	Transitions 
	WaŻne dane kontaktowe
	Page #
	Transitions 
	Leyden High School District 212
	East Campus
	Leyden High School District 212 is an equal opportunity institution, committed to compliance with all applicable state and federal laws prohibiting discrimination. This includes prohibiting discrimination on the basis of race, color, religion, sex, national origin, ancestry, order of protection status, sexual orientation,  physical or mental disability, homelessness, and marital/parental status, including pregnancy.


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


