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DROGA SPOLECZNOSCI,
Cztery razy w roku, mamy możliwość podzielić 
się z państwem ważnymi aktualizacjami i 
nowościami powiatowymi w The Messenger. 
Wydanie to zawiera grupę dzieci z siódmej 
klasy, które myślą globalnie, i profil Sekretarza 
Rady Nadzorczej lub rezydenta Glendale 
Heights, Jean Randazzo.

To wydanie dostarczy Państwu także nasze 
najnowsze dane naukowe uczniów. W ciągu 
roku szkolnego, powiat i jego szkoły będą 
wykorzystywać dane studenckie 2015-16 aby 
zidentyfikować i zlokalizować obszary w celu 
poprawy nauczania i uczenia się.

Na końcu jesteśmy podekscytowani, aby 
podzielić się, że Reskin Szkoła Podstawowa 
została ostatnio uznana za jedną z “Top 10 
najlepszych szkół Podstawowych w DuPage 
County” przez Chicago Magazine. Ten magazyn 
sklasyfikował najlepsze szkoły publiczne w 
Chicago, Cook County, i w pięciu okolicznych 
powiatach.

Dzięki dodaniu czynników jak np. wzrostu 
studentów w ich grafikach, Chicago nazywa 
tegoroczne dane “mądrzejsze, sprawiedliwsze 
i bardziej niezawodne” niż kiedykolwiek 
wcześniej.

Gratulacje dla pracowników Reskin i 
wszystkich ich partnerów za współprace w całej 
dzielnicy i społeczności, za ciężką prace, która 
doprowadziła do tego wyniku.

Dziękuję za przeczytanie i dalsze wspieranie 
dzieci z naszej społeczności.
Z poważaniem,                 Jerry O’Shea
         
 Jerry O’Shea, Ed.D
        
 Superintendent of Schools
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Jakość szkoły lub systemu szkolnego jest 
niezbędnym czynnikiem dla rodziców, dzie-
ci w wieku szkolnym.

Otoczenie i kultura szkoły, jakość pracy 
nauczycieli i doświadczenie, a także zaan-
gażowanie i wsparcie rodziców, przyczyn-
iają się do ogólnego zdrowego poziomu 
tej szkoły, co przyczynia się do wzrostu i 
prestacji uczniów.

Chicago Magazine, we współpracy z orga-
nizacją niedochodową RTI International, 

ostatnio używali dane z Illinois State Board of Education do klasyfikowania sz-
kół i z danych wynika, że należą one do kategorii najwyższego poziomu szkół 
publicznych podstawowych i średnich w obszarze Chicago.
Naukowcy RTI obliczyli swoje rankingi na podstawie:
  
• PARCC (Partnerstwo dla oceny gotowości do Kolegium i Kariery) Osiągnię-
cia

• NWEA MAP (Northwest ocena stowarzyszenia/Działania Akademickiego 
postępu) oraz wzrost w matematyce i czytaniu

• Średnia dzienna frekwencja

• Wydatki na ucznia

• Ankiety dla rodziców i studentów

Opierając się na tych danych, Szkoła 
Podstawowa Reskin została uznana 
za jedną z 10 najlepszych szkół pod-
stawowych w DuPage County. Dzięki 
zastosowaniu szeregu czynników 
zamiast pojedynczego wyniku testu 
(tak jak magazyn zrobił w przeszłoś-
ci), naukowcy zmierzyli (własnymi 
słowami) “najpełniejszą miarę 
poziomu zdrowia danej szkoły”.



Tak jak rodzice opierają się na danych 
żeby zrozumieć sukces szkoły swo-
jego dziecka, także okręgi szkolne 
wykorzystują najlepsze dostępne 
narzędzia i dane do regularnej oceny 
skuteczności własnego systemu. 
Marquardt School District 15 wyko-
rzystuje dwie oceny w celu zmierze-
nia postępów w nauce: Ocena MAP 
NWEA i egzaminy PARCC państ-
wowe.
W tabeli po prawej stronie przedst-
awiono ostatnie trzy lata wyników 
wzrostu akademickiego MAP w czy-
taniu z przedszkola i klas dwa, cztery, 
sześć i osiem. Dystrykt nadal wyka-
zuje stały dodatni wzrost uczniów w 
czytaniu.
Latem ubiegłego roku, nauczyciele 
uczestniczyli w rozwoju zawodowym 
na tematy fundamentalnych umiejęt-
ności czytania, podniesienie poziomu 
uczniów w pisaniu, tworząc zaan-
gażowanie klas języka angielskiego i sztuki, i wykorzystywanie osiągniętych danych do celu poprawy czytania. Zespoły nauczycieli usta-
wiają również konkretne cele wokół kluczowych umiejętności czytania, pisania i liczenia każdego roku szkolnego. Potem spotykają się, 
aby dzielić się własnymi doświadczeniami nauczania i skutecznością strategii nauczania przez cały rok.
Wzrost studentów w matematyce jest dodatni w większości badanych poziomów klasy, ale nie we wszystkich wypadkach. Zmiany w 
nowych normach matematycznych w Illinois przesunęły fokus i zwiększenie wysokości matematycznego rygoru poprzek poziomów. 

Dystrykt reaguje na te zmiany 
poprzez pilotowanie środków matem-
atycznych, które zapewniają dodat-
kowe narzędzia cyfrowe, które mogą 
lepiej wspierać instrukcję obsługi 
i uczenia się wokół nowych norm 
państwowych.
W przyszłym lecie, nauczyciele otrzy-
mają szkolenie w zakresie korzysta-
nia z nowo przyjętych materiałów. 
Budowę zintegrowanych labora-
toriów Nauki, Technologii, Inżynierii, 
Sztuki i Matematyki (STEAM) w 
Marquardt gimnazjum będzie również 
wspierać wysiłki na rzecz zwiększe-
nia osiągnięć studentów za pomocą 
rozszerzonego programowania w tych 
dziedzinach.
Wiosną ubiegłego roku był drugim 
rokiem, w którym uczniowie w 
klasach 3-8 wzięli udział egzaminie 
państwowym PARCC. Poszczególne 
wyniki wrócą wkrótce do domu 
razem ze studentami. W dziedzinie 

sztuki języka angielskiego, wyniki odczytu i zapisu PARCC w skali regionu mogą wahać się od 1 do 2 punktów średniej państwowej, w 
zależności od konkretnego poziomu klasy. W matematyce, średnie wyniki regionu mogą wahać się od 1 do 2 punktów średniej państ-
wowej poziomu podstawowego, a od 6 do 12 punktów poniżej średniej państwowej w szkole średniej.
Dystrykt planuje zamknąć luki instruktażowe poprzez dostosowanie programów nauczania i zasobów do norm krajowych i pomagając 
nauczycielom rozwijać cele naukowe, które zwalczają potrzeby szkoleniowe swoich uczniów. Wyniki PARCC i NWEA MAP to tylko 
dwa z wielu czynników, które informują system odpowiedzialności w dystrykcie. Pierwsze dwa lata wyników są zgodne z tendencjami 
krajowymi i dostarczają nową linie podstawową, od której państwo lub dystrykt będzie mógł iść do przodu.

Wyniki Wzrostu Studentow 2015-2016 



MMS startuje ‘Legacy Project’ Kuratorium Oświaty:  
Profil Członka

Szkolą Marquardt w dystrykcie 15 jest zarządzana przez 
Zarządu Edukacji składający się z siedmiu członków lokalnie 
wybieranych. Członkowie są wybierani na czteroletnią ka-
dencję w kwietniu latach nieparzystych na basie wolontariatu.

Jako absolwentka dystryktu 
15, matka dwojga dzieci, które 
uczęszczały do Gimnazjum Hall 
i Marquardt i babcia przedsz-
kolaka w Winnebago, niewielu 
ma szerszą, bardziej komplek-
sową wiedzę na temat systemu 
szkolnego niż Sekretarz Rady 
Nadzorczej; Jean Randazzo.

Randazzo skończyła zarówno 
szkołę podstawową Hall i Gim-
nazjum Marquardt, jako student. 
Podczas gdy była uczennicą w 
MMS, cała szkoła mieściła się 
w jednym budynku i ściany oddzielające klasy zostały usunięte w 
celu promowania współpracy. Gdy córka i syn Randazzo roz-
poczęli naukę w szkole podstawowej Hall lata później, zdecy-
dowała się na wolontariat, pomimo że kłóciło się to z jej wymaga-
jącym harmonogramem pracy w United Airlines.

Zainspirowana zróżnicowanymi potrzebami kolegów i koleżanek 
z klasy jej dzieci, Randazzo następnie dołączyła się do ‘Hall 
Boosters’, i zaczęła uczestniczyć w forum spotkań Rady Eduk-
acji, z nadzieją na lepsze zrozumienie, jak rodzice tacy jak ona 
mogą wspierać uczniów i ich nauczycieli.

Randazzo powiedziała: “Nigdy w pełni nie zdawałam sobie 
sprawy z mojej pasji do nauki, dopiero jak moje dzieci zaczęły 
chodzić do szkoły i podjęłam się wolontariatu w ich klasach”.
Była szczególnie poruszona różnicą, którą rodzice mogli dokonać 
w klasie. “Pamiętam, że w przedszkolu mojego syna było dwóch 
uczniów, którzy nigdy nie posiadali ołówka lub nożyczek”, Ran-
dazzo powiedziała. “Byłam wstrząśnięta, kiedy udało im się pisać 
swoje imiona i byłam dumna wiedząc, że odegrałam w tym rolę.”

Nie trwało to długo jak Randazzo została członkiem Rady Eduk-
acyjnej. W 16 latach pracy w radzie szkolnej i 32 latach pracy dla 
United Airlines, Randazzo doskonaliła umiejętnośći rozwiązy-
wania problemów i zmian poza jej kontrolą. Ona nauczyła się 
słuchać i pytać, ‘dlaczego’ i ‘jakie są nasze możliwości?’ i jest 
znana z przemyślanego podejścia do rozwiązywania problemów.

W trakcie jej życia, Randazzo nie tylko była świadkiem zmian i 
wyzwań w systemie szkolnym, ale ciągle pracowała, aby znaleźć 
rozwiązania, które przyczyniły się do stworzenia bezpiecznego, 
wspierającego i zaangażowanego środowiska nauki dla dzieci w 
jej społeczności.

Jeśli chodzi o jej trzy-letniego wnuka i jego kolegów, którzy dop-
iero zaczynają swoją podróż przez dystrykt szkolny Marquardt, 
Randazzo jest podekscytowany tym, co przyniesie przyszłość.

“Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie utrzymać nasz zamiar i 
zapewnić sukces wszystkim dzieciom z naszej społeczności”, 
Randazzo powiedziała, “i że oni naprawdę staną się uczniami na 
całe życie”.

Wszystko się zaczęło…
W ubiegłym roku, studenci szóstej 
klasy gimnazjum Marquardt wzi-
ęli udział w całorocznym zespole 
interdyscyplinarnym koncentrujac 
się na temacie wykorzystania 
pracy wodociągów. W wspar-
ciu udzielonym przez Fundacje 
Meemic przyznano nauczycielowi 
matematyki, Sarah Slater, ucznio-
wie pracowali interdyscyplinarnie 
żeby pogłębić swoją wiedzę o 
tym, jak woda jest używany na 
całym świecie.

Uczniowie czytają Linda Sue Parka ‘A Long Walk to Water’ w 
językowej klasie artystycznej, praktykowane Haendla ‘Water Music’ 
w muzyce, studiują cykl życia wody i jak woda odnosi się do ciała 
w nauce i matematyce, a jako końcowy projekt pracowali wspólnie 
przy zaprojektowaniu własnych filtrów do wody. Prelegenci z loka-
lnych grup jak SCARCE, organizacja ekologii i edukacji w DuPage 
County, odwiedzali uczniów przez cały rok, aby pomóc im zrozumi-
eć, jakie jest oddziaływanie wody na własną społeczność.

Pewnego dnia…
Grupa dziewcząt z szóstej klasy po szkole poszła do nauczyciel-
ki sztuki języka / nauki socjalnej Nicole Gentry. Jej klasa właśnie 
skończyła czytać ‘A Long Walk to Water’, najlepiej sprzedającej 
się powieści, która opowiada prawdziwą historię Salvy Dut, o 
sudańskim uchodźcy, który doprowadził 1500 chłopców bezpiec-
znie z jego rozdartym wojną kraju i historię, opartą na prawdziwych 
wydarzeniach, o młodej sudańskiej dziewczynie o imieniu Nya, która 
chodziła przez wiele godzin każdego dnia, aby dostać wodę dla jej 
rodziny.

Salva i Nya mają 11 lat na początku powieści, są w tym samym 
wieku jak uczniowie w klasie Gentry. Zainspirowana historią i 
zaniepokojona rosnącym kryzysem czystej wody --- w 2025 roku, 
około 1,8 miliarda ludzi będzie żyć na obszarach, gdzie woda pitna 
jest niewystarczająca ---, młoda kobieta postanowiła działać.
“Mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby przetrwać, “ siódmokla-
sistka Sabina Emena powiedziała. “Oni nie mają wszystkiego --- a 
pieniądze, które zbieramy nie tylko pomogą im dostać wodę. Tam 
gdzie ludzie budują studnie, powstają też szkoły, szpitale i rynki.”
Kiedy już wiosna się zaczęła...
Uczniowie połączyli się z ‘Water for South Sudan’, organizacją 
non-profit założoną przez Salva Dut, chłopca z powieści. Misją jego 
organizacji jest zapewnienie dostępu do czystej wody i ułatwienie 
nauki higieny poprzez wywiercanie studni w wioskach bez bezpiec-
znego, czystego źródła wody. Dziewczęta zobowiązały się do zebra-
nia $15.000 do czasu, kiedy skończą studia MMS na finansowanie 
studni.

Dla Gentry, projekt jej uczniów, zwany ‘Legacy Project’ ilustruje 
jak dobra literatura może otworzyć świat ucznia. “Kiedy przeczytali 
książkę, czuli się jak by podróżowali z Nyą i Salvą” Gentry pow-
iedziała: “i zaczęli wczuwać się w bohaterów.” Z pomocą Gentry, 
studenci zamienili swoją empatie na działanie.

W podziękowaniu siódmoklasistom Emily Reiche, Ryann Rymarc-
suk, Kelly Panariti, Tori DiFronzo, Sabina Emena, Hermyonee 
Johnson, Afiya Hussain, Bella Kitch, Monserrat Mendoza, i naczel-
nikom kadry Gentry, Carly Jungnickel i Mary Ellen Graf za wsparcie 
projektu, który będzie miał wpływ na innych nawet po ukończeniu 
szkoły.

Jeśli chcesz przyczynić się do MMS Legacy Project i pomóc finanso-
waniu budowy studni w Sudanie Południowym, przejdź do https://
www.crowdrise.com/nicolegentry#projects lub zatrzymaj się przy 
dowolnej szkole Marquardt w dystrykcie 15 i zrób dziś wpłatę.
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THEupcoming events

November 15th 
School Board Meeting
7:30 PM

November 21st
No School - Parent/Teacher Conferences
*Community Computer Sale* 

*See www.facebook.com/marquardt15 for details*

November 22nd-25th
Thanksgiving Break
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  Marquardt School District 15 is hosting a Coffee Talk on the topic of speech and language development in  
  preschool-aged children on November 7th, 2016 from 4:00-5:00 pm at the Administration Center.  If you 
  are an early childhood provider and are interested in attending this free professional development, please 
  contact Amie Kaczmarek, Director of  Special Education, at 630-469-7615 ext. 1081 or akaczmarek@d15.us. 

 ATTENTION EARLY CHILDHOOD PROVIDERS:


