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DROGIE SPOŁECZEŃSTWO,
Mam nadzieje że wszyscy cieszycie się z ciepłych 
letnich dni i znajdujecie czas na nowe i ekscytujące 
doznania. Lato w Marquardt School District 15 
to bardzo pracowity okres roku. Prawie jedno na 
cztery dzieci od przedszkola do 7 klasy zapisują 
się na obozy letnie i kursy które zaczęły się pod 
koniec czerwca i kończą się w Lipcu. Trzydzieści 
pięć naszych nauczycieli, trzy sekretarki, jedna 
pielęgniarka, i trzech dyrektorów spierają nas przez te 
pięć tygodni.

Dodatkowo, 200 naszych nauczycieli i pracowników 
wzieli udział w pierwszym Marquardt Staff Summer 
Academy, dobrowolna okazja na rozwijanie 
profesjonalne na początku Czerwca. W czasie lata, 
zbierają się razem aby pracować nad programem 
szkolnym i planami zgadzającymi się z Illinois 
Learning Standards.

Utrzymanie budynków odbywa się w każdej z 
naszej szkole, aby zapewnić, że szkoły są gotowe 
dla studentów na jesień. Food Service jest zajęty 
rozpatrywaniem i planowaniem nowego menu 
zaprojektowane, aby zachęcić kubki smakowe 
naszych zjadaczy przy jednoczesnym zapewnieniu 
im zdrowej diety potrzebnej do wzrostu. Wszystkie 
działy pilnie pracują w miesiącach letnich, aby 
upewnić się, że szkoły i personel jest gotowy dla 
studentów na 22 sierpnia.

W tym wydaniu, mam przyjemność ogłosić kilka 
ciekawych projektów, które przyczynią się do 
poprawy szans edukacyjnych naszych obecnych i 
przyszłych pokoleń studentów. Dzielnica chciałaby 
również uhonorować klasę 2016 roku. Nie mogę się 
doczekać oglądania ich sukcesów i rozwijania swoich 
umiejętności w Glenbard East High School.

Z poważaniem,

Jerry O’Shea
Jerry O’Shea, Ed.D.
Superintendent of Schools
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Marquardt School District 15 jest zaangażowana w tworzenie systemu 
szkolnego, gdzie studenci 
zdobywają wiedzę i umiejęt-
ności niezbędne, by stać się 
członkami społeczeństwa i 
kształcenia uczniów.

Dobrze funkcjonujące sys-
temy szkolne muszą być 
adaptacyjne. Gama umiejęt-
ności i wiedza wymagane aby 
przyczyniać się znacząco w 
dzisiejszym społeczeństwie 
znacznie różnią się od tych w 
potrzebne 1893 roku, kiedy 
powstała oryginalna szkoła 
Marquardt.

Ostatnie zmiany stanu do 
standardów kształcenia w dziedzinie nauki i wykonujących / plastyczne 
obszary wymagają więcej połączeń do technologii, inżynierii i matematyki 
w ramach tych podmiotów aby lepiej wspierać uczniów w coraz bardziej 
konkurencyjnej gospodarce światowej. Zmiany te wymagają, aby wszyst-
kie szkoły poszerzyły możliwości uczenia się w tych dziedzinach. Coraz 
więcej badań pokazuje, że studenci, którzy otrzymali duże możliwości 
zdobycia umiejętności w tych dziedzinach fundamentalnych wcześnie czu-
ją się bardziej komfortowo i zainteresowani tymi przedmiotami w liceum.

W celu dalszego wspierania naszej misji w postępowym społeczeństwie 
Marquardt School District 15 jest gotowy do poddania ekscytujących 
transformacji. W ciągu najbliższych dwóch lat, Powiat inwestuje w kilka 
projektów budowlanych, aby rozwinąć i zwiększyć programowanie aka-
demickiej uczelni i gotowość kariery.

Budowa Marquardt Performing Arts Center, STEAM Zintegrowane Lab-
oratorium oraz sale do rozszerzenia instrukcji w zakresie Early Childhood 
Learning dostarczy istotnych szans edukacyjnych dla naszych studentów 
bez zwiększenia rocznej stawki podatku długu usługowego Dzielnicy 
(District).

Ciąg dalszy na stronie 2



Okręg 15 wybrany do przyjmowania QSCB Bond 
Dokończenie ze strony 1

Tło

W 2009 roku rząd federalny wydał budowlane Qualified School 
Construction Bonds (QSCBs) w ramach ożywienia American 
Recovery and Reinvestment Act. Około połowa QSCB pi-
eniędzy udała się bezpośrednio do Chicago Public Schools w 
2009 roku, a drugie $ 500,000,000 zostało wydane przez stan 
Illinois w ubiegłym listopadzie.

Co sprawia QSCBs tak opłacalne, jest to że okręgi szkolne 
otrzymują zwrot odsetek od tych obligacji od rządu federalnego. 
Oznacza to, że obligacje mogą być sprzedawane za niewiele do 
kosztów odsetkowych. Ponieważ Marquardt School District zro-
bił zaawansowane planowanie tej budowy w 2012 roku, przywódcy rejonowe były w unikalnej pozycji, aby skorzystać 
z tej okazji, kiedy pieniądze zostały wydane. Spośród 193 osób ubiegających się w stanie Illinois, Marquardt School 
District 15 był jeden z 29 wybranych odbiorców i jedynym odbiorcą, aby otrzymać dotację w DuPage County.

Budowa

Projekt budowlany będzie rozwijać się w dwóch fazach: Faza 1 będzie budowa Marquardt Performing Arts Center i 
nauka, technologia, inżynieria, sztuka, i matematyki (STEAM) Zintegrowane Laboratorium w Marquardt Middle School 
(MMS). Faza 2 będzie budowa nowych klas Early Learning Program w Hall i Winnebago.

Tradycyjne nauki w klasach MMS i bieżących przestrzenie przeznaczone do nauczania sztuk zostaną zamienione w parę 
zintegrowanych laboratorium. STEAM Integrated Lab jest innowacyjną przestrzenią warsztatową, gdzie studenci mogą 
ubiegać się pojęć i umiejętności w poprzek programowych dziedzinach nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematy-
ki.

STEAM Integrated Labs zapewni studentom możliwość:
• wykazania kreatywności i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów świata rzeczywistego
• wykonywanie połączeń w nauce, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki
• dostęp do szeregu dynamicznych, praktyczne możliwości uczenia się

Marquardt Performing Arts Center będzie wykorzystywana przez 
studentów studiujących sztuki wizualne i teatralne w MMS, a także 
elementarnych studentów biorących udział w tych dyscyplinach. 
Nowe obszary instruktażowe i wydajność połączy MMS Commons 
do centrum 6 klasy, zapewniając większe bezpieczeństwo poprzez 
tworzenie krytych chodników dla studentów i pracowników.

Budowa Marquardt Performing Arts Center zapewni studentom:
• piękne 500-osobowe audytorium
• nowy zespół, sale lekcyjne orkiestry, chór, dramat, i sztuki
• bardziej zunifikowany Kampus gimnazjum

Ten pierwszy etap budowy szacuje się zakończyć w 12-15 miesięcy rozpoczną się latem tego roku. Po zakończeniu tego 
pierwszego etapu, rozpocznie się drugi etap, dodanie klas, które rozciągają Early Childhood program nauczania. District 
podzieli się większą ilością szczegółów na temat budowy klas Early Childhood Learning Program w nadchodzącym 
roku i nie może się doczekać, aby zapewnić więcej możliwości najmłodszym członkom naszej społeczności.



Czy wiesz, że?
    Marquardt School District 15 oferuje jeden z największych, najbardziej 
    wszechstronnych i niedrogich programów letnich w DuPage County. 
    W tym roku prawie 700 studentów uczestniczyło w 57 obozach i 
    sesjach w tym młodych kucharzy, studio malarskie, projektowanie łodzi 
    podwodnych, inżynieria Latających obiektów, podwodne technologie 
    i młodych autorów. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w 
   orkiestrze, zespole, i obozach sportowych, jak również bardziej 
   tradycyjne wzbogacenie wiedzy akademickiej w czytaniu i matematyce.

Honorując Klasę 2016
Marquardt Gimnazjum uhonorowało Klasę 2016 podczas ceremonii 
promocyjnej we wtorek, 31 Maja w Glenbard East High School. Stu-
denci Ghaika Vera i Shannon Jospeh prowadził kolegów, rodziny, pra-
cowników i członków społeczności w Pledge of Allegiance. Dyrektor 
Glenbard East, Shahe Bagdasarian, przywitał przychodzących pier-
wszaków do liceum i główny dyrektor MMS Meredith Haugens dała 
Pożegnanie Dyrektora. Przedstawiciele studentów Krishna Shah i Er-
ika Hasanaj podzieliły się wspólnymi refleksjami czasu w District 15. 
Studenci, którzy otrzymali nagrodę Dyrektora (na zdjęciu poniżej) nosili 
medalion z złotą wstążką reprezentującą ich charakter, przywództwo, 
lub doskonałość akademicka. Gratulacje Klasie 2016 i powodzenia w 
przyszłym roku!

Letni Postęp Nauczycieli
Podczas gdy studenci dostosowywali się do 
pierwszych tygod-
ni lata, ponad 200 
nauczycieli było 
zajętych nauką jako 
uczestnicy pier-
wszego rocznego 
Marquardt Letniej 
Akademii Sztabu 
(MSSA).

MSSA to dwa ty-
godnie, możliwości 
rozwoju zawodo-
wego zaprojek-
towanego w celu zaspokojenia różnorodnych 
doświadczeń, potrzeb i interesów pracown-
ików Marquardt Okręg 15. Jej 25 Kursy 
obejmowały szeroki zakres tematów ukierun-
kowanych na maksymalizację nauczyciela i 
osiągnięcia uczniów.

Allison Sherman, Asystentka Kuratora 
District Instructional Services, i jej zespół 
opracowali kursy, które są kierowane do na-
jpilniejszych potrzeb uczniów. Są one iden-
tyfikowane poprzez analizę badań pracown-
ików, audytów systemu i raportów wzrostu 
ucznia jakościowych i ilościowych.

Dla MMS nauczycielki języka angielskiego, 
Pattie Vandenack, to co sprawiło MSSA 
taką cenną możliwością uczenia się wied-
za zdobywała od nauczycieli w innych 
poziomach jakości.

“Tyle nauczania i uczenia się w oparciu o 
wiedzę i umiejętności, które uczniowie po-
chodzą z” Vandenack powiedział. “Zdobycie 
tej perspektywy-z nauczycielami w poziomie 
klasy poniżej i powyżej jednego uczę, jest 
bezcenne.”

Zespół Shermana, Nauczyciele Instructional 
Resource Katie Minkalis i Linda Sokołowski 
również czerpały z wiedzy fachowej Dyrek-
tora Technologii Cindy Darling, dyrektorka 
kształcenia specjalnego Amie Kaczmarek 
i koordynator języka angielskiego Chris 
Starzyńskiego przy projektowaniu katalogu 
przedmiotów.

Warsztaty i seminaria, które były prowadzone 
przez ekspertów, zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz District, koncentrują się na naj-
lepszych praktykach opartych na badaniach i 
pedagogice, zwróciły się do indywidualnych 
potrzeb społecznych, emocjonalnych, behaw-
ioralnych i akademickich uczniów dzielnicy 
15, a rozszerzyło efektywnie wykorzystanie 
technologii wewnątrz klasy.

English
Erika Hasanaj     
Treeya Desai    
Angel Cendejas     
Andrea Jovanovic    
Alexia Gonzalez     
Carly Biafora

Mathematics
Ricardo Sanchez     
Krishna Shah     
Aksh Patel

Science
Michele Gomez     
Mazin Ajmeri     
Kimberly Garcia

Encore
Music: Salvatore 
Bossolo      
Art: Gupreet Kaur
                                              
Physical Education
Dominick Cuchran     
Laura DeLaTorre     

Foreign Language
Leslie Torres     
Aaron James

ELL: Aldo Mitri       
BE: Bryan Ruiz

Band/Orchestra/Choir
Jillian Brody     
Jennifer Garcia      
Aaron Marin

Mustang Award
Martyna Szpara     
Alexia Gonzalez     
Denisa Yovova

Marquardt Music 
Boosters
Natasha Polianskis - Band     
Ghaika Vera - Orchestra      
Analy Gutierrez - Choir

MEA Citizenship 
Award
Ladaylyn Dew     
Ricardo Sanchez     
Natasha Polianskis

Principal’s Award 
Winners
Filip Bugaj
Celeste Castrovillari
Dominick Cuchran
Christian DeLaTorre
Nohemi DeLeon
Ladaylyn Dew
Erika Hasanaj
Aaron James
Shannon Joseph
Andrea Jovanovic
Jacqueline Macias 
Rios
Aksh Patel
Joselyn Perez
Connor Peterson
Krishna Shah
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THEupcoming events

July 29th
Summer School Ends

August 2nd
Late Registration Day
11:30 am - 7:00 pm                             

August 18th                                                 
Back-to-School Night
5:00 - 6:00 pm

August 22nd
First Day of School
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