24 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Wykonawcze 2020-31

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 29)
ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową ciężką chorobą układu
oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma objawy
podobne do grypy, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9, marca 2020 r. ogłosiłem
wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Pierwsze Gubernatorskie
Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu
Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski
Żywiołowej, które wraz z Pierwszym Gubernatorskim Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej
tworzą Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na gwałtowny rozwój
epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej nadal będzie w stanie
służyć chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi
dotyczącymi zdrowia publicznego w celu spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania się
COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, który polega na zachowaniu przynajmniej
sześciostopowego dystansu między ludźmi, pozostaje najważniejszą strategią minimalizowania
rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych społecznościach; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 13 marca 2020 r. wydałem rozporządzenie wykonawcze 2020-05
nakazujące zamknięcie publicznych i prywatnych placówek K-12 dla celów edukacyjnych od 17
do 30 marca 2020 r.; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE rozporządzenie wykonawcze 2020-18 przedłużyło w całości rozporządzenie
wykonawcze 2020-05 na czas trwania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, które
obecnie trwają do 30 kwietnia 2020 r.; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE obecnie jest ponad 15 000 kandydatów na wychowawców, szkolny personel
pomocniczy lub programy przygotowawcze dla administratorów,
ZWAŻYWSZY, ŻE wiosną 2020 r., gdy stan Illinois zaczął podejmować działania mające na
celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, aż 7 500 z tych kandydatów było w
trakcie kończenia studiów i praktyk studenckich; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wszyscy ci edukatorzy chcą służyć dzieciom w szkołach publicznych w
stanie Illinois od roku szkolnego 2020-2021
ZWAŻYWSZY, ŻE w stanie Illinois jest ponad 100 000 uczniów przygotowujących się do
ukończenia szkoły średniej i ponad 100 000 uczniów przygotowujących się do ukończenia ósmej
klasy; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE szkoły pomaturalne w całym stanie Illinois mają szereg projektów
budowlanych i ulepszeń kapitałowych, które muszą być terminowo zgłaszane, przyznawane i
inicjowane w celu zapewnienia ich ukończenia;

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako gubernatorowi stanu Illinois oraz zgodnie
z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS
3305, zarządzam, ze skutkiem od 24 kwietnia 2020 r., oraz na pozostały okres obowiązywania
Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, co następuje:
Sekcja 1. Zawieszone zostaje postanowienie Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/21B30(f), wymagającego, aby wszyscy kandydaci kończący programy przygotowujące do zawodu
nauczyciela zdali ocenę pracy nauczyciela zatwierdzoną przez wydział oświaty.
Sekcja 2. Przepis kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/21B-35(b), wymagający
ukończenia wykształcenia pedagogicznego przez osoby ubiegające się o licencję zawodowego
nauczyciela, lub które posiadają porównywalną i ważną licencję lub certyfikat nauczyciela z
innego kraju, zostaje zawieszony.
Sekcja 3. Zawieszone zostaje postanowienie Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/21B60(b)(3)(iii), wymagające, aby główne programy przygotowawcze zawierały szczególne
wymagania dotyczące stażu. Kandydaci, którzy pomyślnie ukończą główny program
przygotowawczy, uzyskują główne zatwierdzenie dla licencji nauczyciela zawodowego zgodnej z
105 ILCS 5/21B-60(c), niezależnie od tego, czy został ukończony staż.
Sekcja 4. Poniższe przepisy Kodeksu szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/1-1 i następne,
wymagające praktyk w celu uzyskania potwierdzenia licencji zawodowego nauczyciela, są
zawieszone:
a. 105 ILCS 5/21B-25(2)(C) (urzędowe zatwierdzenie działalności w szkole podstawowej),
oraz
b. 105 ILCS 5/21B-25(2)(D) (zatwierdzenie przez kuratora).
Sekcja 5. Następujące przepisy Kodeksu szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/1-1 i następne,
wymagające praktyk dla aplikantów, którzy nie są upoważnieni przez zatwierdzony przez stan
Illinois program przygotowawczy edukatorów lub aplikantów przeszkolonych w innym kraju, są
zawieszone:
a. 105 ILCS 5/21B-35(b-5)(2.5) (licencja nauczyciela zawodowego zatwierdzona przez
dyrektora lub kuratora)
b. 105 ILCS 5/21B-35(b-10)(2) (licencja nauczyciela zawodowego zatwierdzona przez
głównego urzędnika prowadzącego działalność szkolną)
Sekcja 6. Zawieszone zostaje postanowienie Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/141.09(1)(A), wymagające co najmniej jednego roku szkolnego pełnoetatowego nadzorowanego
doświadczenia w świadczeniu szkolnych usług psychologicznych.
Sekcja 7. Zawiesza się przepisy Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/14-1.09b(b)(3),
oraz odpowiednie przepisy określone w tytule 23, sekcji 25.252(c)(4) Kodeksu Administracyjnego
stanu Illinois, wymagające 150 godzin szkolnego doświadczenia zawodowego dla świadectwa
szkolnego personelu obsługi z potwierdzeniem w języku potocznym.
Sekcja 8. Następujące przepisy Kodeksu szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/1-1 i następne,
wymagające pewnych ocen i kursów dla uczniów dwunastej klasy, są zawieszone:
a. 105 ILCS 5/2-3.64a-5 lit. c) (wymóg przeprowadzania ocen stanowych),
b. 105 ILCS 5/27-3 (wymóg zdania egzaminu z patriotyzmu i zasad reprezentowania rządu
na ocenę minimum dostateczną),
c. 105 ILCS 5/27-6(a) (wymóg uczestnictwa w kursie wychowania fizycznego przez
minimum 3 dni w 5-dniowym tygodniu), oraz
d. 105 ILCS 5/27-12.1(a) (wymóg kształcenia konsumenckiego).
Sekcja 9. Zawieszone zostaje postanowienie Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/1022.43a, wymagające pomyślnego ukończenia egzaminu z biegłości w języku obcym dla uczniów,
których zaliczenia w języku obcym są realizowane w ramach zatwierdzonego programu szkoły
etnicznej.
Sekcja 10. Zawieszone zostaje postanowienie Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/276.5, wymagające oceny sprawności fizycznej.

Sekcja 11. Przepis Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/27-22(e), wymagający
pomyślnego ukończenia niektórych kursów jako warunku koniecznego do uzyskania dyplomu
szkoły średniej, zostaje zawieszony dla uczniów dwunastej klasy, którzy nie są w stanie ukończyć
takich kursów w wyniku zawieszenia nauczania osobistego z powodu COVID-19.
Sekcja 12. Przepis Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/27-21, wymagający od uczniów
ósmej klasy wykazania się wszechstronną znajomością historii Stanów Zjednoczonych, jako
warunek wstępny do ukończenia ósmej klasy, zostaje zawieszony.
Sekcja 13. Uczniom dwunastej klasy nie odmawia się zaliczenia praktyk zawodowych lub kursów
kształcenia zawodowego lub technicznego, które mogą być zastąpione wymogami ukończenia
studiów zgodnie z Kodeksem Szkolnym stanu Illinois, 105 ILCS 5/27-22.05, z powodu
niemożności ukończenia przez ucznia wymienionych kursów zastępczych w wyniku zawieszenia
nauczania osobistego z powodu COVID-19.
Sekcja 14. Wydział oświaty Stanu Illinois składa w razie potrzeby zasady postępowania w nagłych
wypadkach w celu realizacji intencji niniejszego zarządzenia wykonawczego, w tym zawieszenia
wszelkich przepisów wykonawczych z tym związanych: (1) wymagania dotyczące ukończenia
studiów; lub (2) wymagania dotyczące nauczania przez studentów, nadzorowanego doświadczenia
w terenie lub wymagania dotyczące stażu w celu uzyskania licencji nauczyciela zawodowego lub
uprawnień uzupełniających.
Sekcja 15. Zawiesza się przepis Ustawy o publicznych szkołach pomaturalnych stanu Illinois, 110
ILCS 805/3-27.1, zakazujący składania ofert w przetargach na budowę drogą elektroniczną.
Sekcja 16. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego lub
jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez
jakikolwiek właściwy sąd, nieważność ta nie ma wpływu na żadne inne postanowienie lub
zastosowanie niniejszego Rozporządzenia wykonawczego, które może zostać wprowadzone w
życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy
niniejszego Dekretu uznaje się za rozdzielne.

_____________________________
JB Pritzker
Wydane przez gubernatora 24 kwietnia 2020 r.
Złożone przez sekretarza stanu 24 kwietnia 2020 r.

