Edukacja - najczęściej zadawane pytania

W środę 1 kwietnia, Gubernator Pritzker wydał Rozporządzenie Wykonawcze
2020-18 przedłużające nakaz przebywania w domu do 30 kwietnia. W piątek,
13 marca, Gubernator Pritzker wydał Rozporządzenie Wykonawcze 2020-05,
zobowiązujące wszystkie szkoły publiczne i prywatne, od przedszkola do 12
klasy, do czasowego zawieszenia działalności w celach edukacyjnych.
Zarządzenie to określa, że dni, w których szkoły są nieczynne, będą liczone jako
Dni Siły Wyższej (Act of God Days) i nie muszą być uzupełniane na koniec roku
szkolnego. Zachęcamy wszystkie okręgi do zapewniania uczniom posiłków
podczas okresu zamknięcia szkoły. Więcej informacji o tym, co ten nakaz
oznacza dla Ciebie, znajdziesz poniżej.
Linki do przetłumaczonych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Edukacja - najczęściej zadawane pytania (hiszpański) (chiński) (hindi) (polski)
(arabski)

W jaki sposób to zamknięcie wpłynie na przeprowadzenie
procesu oceny i odpowiedzialności zgodnie z wymogami władz
stanowych wiosną 2020 r.?
Amerykański Departament Edukacji poinformował, że zwolni z obowiązku
oceny i odpowiedzialności. ISBE będzie współpracować z zainteresowanymi
stronami w celu określenia kolejnych kroków dla stanu Illinois.

Czy jakiekolwiek wymogi ustawy o otwartych posiedzeniach
(OMA) zostały złagodzone?
Obecnie brak jest elastyczności w zakresie zgodności z OMA dla szkół i
instytucji publicznych z zarządami publicznymi. Jak dotąd, Rozporządzenia
Wykonawcze wydane przez Gubernatora nie dotyczą OMA. ISBE jest w
kontakcie z Biurem Gubernatora, Prokuratorem Generalnym/Doradcą ds.
Dostępu Publicznego, Departamentem Zdrowia Publicznego stanu Illinois,
departamentami zdrowia publicznego na szczeblu okręgów oraz Policją Stanu

Illinois w sprawie dalszego zwoływania spotkań publicznych. ISBE nadal
opowiada się za złagodzeniem standardów w dwóch kwestiach: wymogu
otwartości (obecność osobista i możliwość osobistego komentarza) oraz
wymogu fizycznej obecności dla kworum. ISBE rozumie, że Biuro Gubernatora
nadal rozważa te kwestie. Obecnie ISBE nie ma żadnych informacji na temat
elastyczności lub odstępstw od litery prawa OMA.

Jak ISBE postrzega swoje posiedzenie zarządu?
ISBE ma zwołać swoje regularne posiedzenie w dniu 18 marca 2020 r. Po
konsultacji z biurem Gubernatora, Prokuratorem Generalnym/Doradcą ds.
Dostępu Publicznego, Departamentem Zdrowia Publicznego stanu Illinois,
departamentami zdrowia publicznego na szczeblu okręgów oraz Policją Stanu
Illinois, ISBE planuje zwołać swoje spotkanie w następujący sposób:
•
•

•

•

•

•

Porządek dzienny posiedzenia został zmieniony tak, aby zawierał tylko te
punkty, które są ograniczone czasowo lub niezbędne.
Spotkanie jest zwoływane zarówno w Springfield, jak i w Chicago. Łączna
liczba członków zarządu obecnych w obu miejscach zostanie
wykorzystana do obliczenia kworum.
Członkowie zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu w inny sposób niż
fizyczną obecnością, o ile spełnione jest również kworum obecności
fizycznej. ISBE uznaje obecny stan wyjątkowy za „inną sytuację
nadzwyczajną”, która uniemożliwiła członkom fizyczne uczestnictwo. 5
ILCS 120/7(a)(iii).
Uczestnictwo społeczeństwa jest zapewnione poprzez konferencję
telefoniczną, konferencję internetową i audiocast ISBE. Spotkanie jest
również filmowane i będzie dostępne do oglądania po jego zakończeniu.
Publiczny komentarz jest udostępniany społeczeństwu za pośrednictwem
konferencji telefonicznej i internetowej. Każdy, kto chciałby zwrócić się
do Zarządu w trakcie publicznego uczestnictwa, może to zrobić, stosując
się do określonych wymogów rejestracyjnych, które są opisane w naszym
porządku obrad.
Prelegenci proszeni są o ścisłe przestrzeganie Wytycznych ISBE
Dotyczących Uczestnictwa Publicznego, w tym ograniczenie czasu
trwania komentarzy do trzech minut.

•

•

Niektórym grupom, na które wpływ mają tematy porządku obrad
posiedzeń ISBE, zapewnia się możliwość fizycznej obecności na
posiedzeniu Zarządu bardzo ograniczonej liczby wstępnie zatwierdzonych
uczestników, którym umożliwia się zgłaszanie komentarzy osobiście.
Tylko zatwierdzeni uczestnicy będą mogli być obecni osobiście na
spotkaniu. Policja stanu Illinois i ochrona prywatna egzekwują to
ograniczenie.
ISBE planuje dokonać przeglądu tego planu w zakresie, w jakim
Gubernator wyda Zarządzenie Nadzwyczajne łagodzące OMA lub
zapewniające zarządom publicznym swobodę działania.

ISBE opracowała powyższy plan po dokładnym rozważeniu wielu zagrożeń dla
zainteresowanych stron, społeczeństwa, członków Zarządu i pracowników ISBE.
ISBE zwołuje swoje spotkanie w ten sposób, pomimo ryzyka, że agencja będzie
narażona na niepowodzenie, aby ściśle przestrzegać wymogu otwartości OMA.
ISBE uważa, że jest to zbyt duże zagrożenie dla zdrowia publicznego, aby
pozwolić na przeprowadzenie tradycyjnie otwartego spotkania.
ISBE zaleca, aby okręgi szkolne rozważyły strategię przedstawioną przez ISBE
jako tylko jedną z dostępnych opcji dotyczących sposobu postępowania w
przypadku spotkań publicznych. Żaden okręg szkolny nie powinien dokonywać
żadnych ustaleń dotyczących zgodności z OMA bez uprzedniej konsultacji z
zarządem i radcą prawnym.

Czy okręgi powinny rozważyć odwołanie spotkań?
Jeżeli zarząd nie ma żadnych pilnych spraw wymagających natychmiastowego
głosowania, ISBE zaleca, aby szkoły rozważyły możliwość odwołania lub zmiany
terminu spotkania. Jest mało prawdopodobne, by było to realistyczne
rozwiązanie dla wielu rad szkolnych; jednak ci, którzy muszą się zebrać,
powinni się zebrać, aby zapewnić, że zarówno potrzeby podatkowe, jak i
wymagania dotyczące oceny/pozostania nauczycieli są spełnione.

W jaki sposób będą liczone dni podczas obowiązkowego
zamknięcia?
Wszystkie dni, w których szkoła jest nieczynna zgodnie z Rozporządzeniem
Wykonawczym Gubernatora 2020-05, będą liczone jako Dni Siły Wyższej (Act

of God Days). Dni Nadzwyczajne nie będą wykorzystywane. Jednocześnie, te
Dni Siły Wyższej (Act of God Days) nie muszą być nadrabiane pod koniec roku
szkolnego.
Okręgi szkolne są mocno zachęcane do udzielania uczniom instrukcji podczas
tych Dni Siły Wyższej (Act of God Days) za pomocą wszelkich możliwych
środków. ISBE opracowało bibliotekę zasobów online pod adresem
www.isbe.net/keeplearning.
Okręgi szkolne powinny konsultować się z lokalnymi jednostkami zajmującymi
się organizacją układów zbiorowych w sprawie oczekiwań wobec nauczycieli i
innych pracowników. Nauczyciele są opłacani podczas Dni Siły Wyższej (Act of
God Days), a dni Dni Siły Wyższej (Act of God Days) wliczają się do służby
Nauczycielskiego Systemu Emerytalnego (TRS).

Jak będą liczone dni, jeśli szkoły zostaną zakończone przed
wyznaczonym terminem zamknięcia?
Dni utracone z powodu koronaawirusa/COVID-19 przed 17 marca 2020 r.
muszą być liczone jako Dni Nadzwyczajne, pod warunkiem, że dystrykt miał
jeszcze Dni Nadzwyczajne do wykorzystania.
Jeśli okręgi wybrały dzień Instytucyjny Nauczyciela zamiast Dnia
Nadzwyczajnego, nie muszą zmieniać swojego kalendarza szkolnego.
Jeśli dystrykty zdecydowały się na zmianę swojej przerwy wiosennej w miejsce
wykorzystania Dni Nadzwyczajnych przed zamknięciem szkół w całym stanie,
nie muszą zmieniać swojego kalendarza szkolnego.
Wszelkie Dni Nauki przez Internet używane zamiast Dni Nadzwyczajnych przed
zamknięciem szkoły będą liczone jako Dni Instruktażowe.

Czy okręgi mogą wykorzystać Dni Nauki przez Internet w
miejsce Dni Siły Wyższej (Act of God Days) podczas
obowiązkowego zamknięcia?
Nauka przez Internet w trakcie obowiązkowego zamknięcia nie będzie liczyła
się jako Dzień Instruktażowy w kalendarzu szkolnym.

Oczekuje się, że szkoły będą udzielać uczniom instrukcji podczas tych Dni Siły
Wyższej (Act of God Days) za pomocą wszelkich możliwych środków. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w pytaniu „W jaki sposób będą liczone
dni podczas obowiązkowego zamknięcia?”.

Czy ROE/ISC są zobowiązane do zatwierdzenia planów
nauczania przez Internet podczas obowiązkowego zamknięcia?
Nauka przez Internet w trakcie wyznaczonego terminu nie będzie liczona jako
Dni Instruktażowe w kalendarzu szkoły, więc ROE/ISC nie muszą zatwierdzać
planów prowadzenia nauki przez Internet w trakcie wyznaczonego terminu.
Okręgi szkolne mają pełną autonomię, aby zapewnić możliwość ciągłej nauki za
pomocą wszelkich możliwych środków, w tym poprzez technologię i darmowe
zasoby internetowe. Zachęcamy każdą szkołę i okręg do poszukiwania i
wdrażania tego, co jest najlepsze dla społeczności szkolnej. ISBE opracowało
bibliotekę zasobów online pod adresem www.isbe.net/keeplearning.

Czy okręgi są zobowiązane do zmiany daty przerwy wiosennej,
jeśli daty nie mieszczą się w wyznaczonych ramach czasowych
zamknięcia?
Nie. Okręgi szkolne nie są zobowiązane do zmiany terminu zbliżającej się
przerwy wiosennej, aby mieścił się on w granicach wyznaczonego terminu
zamknięcia; jest to jednak zdecydowanie zalecane, aby zmaksymalizować
możliwości kształcenia uczniów w tym roku szkolnym.

Czy okręgi są zobowiązane do zapewnienia uczniom posiłków
podczas zamknięcia?
Podczas gdy okręgi nie są zobowiązane do zapewnienia uczniom posiłków
podczas obowiązkowego zamknięcia, jest to zdecydowanie zalecane dla
zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich dzieci. Proszę dołożyć wszelkich
starań, aby zapewnić posiłki dla wszystkich dzieci, które ich potrzebują, bez
względu na ich możliwości i bez względu na to, do jakiej szkoły uczęszczają, w
sposób, który jest najlepszy dla Państwa społeczności, taki jak szybki odbiór
(grab-and-go) lub dostawa.

Wymogi dotyczące uczestnictwa
•
•
•
•
•

Posiłki muszą spełniać wymogi dotyczące schematu posiłków.
Posiłki oferowane wszystkim dzieciom poniżej 18 roku życia lub
zapisanym do szkoły podlegają zwrotowi kosztów.
Nie ma zwrotu kosztów za posiłki oferowane dorosłym, chociaż szkoła
może zaoferować takie posiłki do zakupu.
Dzienne obliczenia są wymagane w zależności od rodzaju posiłku. Proszę
się upewnić, że dane te są gromadzone codziennie.
Szkoły powinny konsultować się z lokalnym Departamentem Zdrowia
Publicznego w sprawach związanych z wymogami bezpieczeństwa
żywności.

Wskazówki dotyczące realizacji
•

•

•

•
•

•

•

Zapewnić zaspokojenie wszystkich potrzeb żywieniowych uczniów.
Dotyczy to również studentów z alergiami i innymi ograniczeniami
żywieniowymi. Upewnij się, że jedzenie jest odpowiednio oznakowane.
Stwórz kilka geograficznie rozmieszczonych centrów dystrybucji żywności
tam, gdzie to konieczne. Uczniom nie wolno spożywać posiłków
wewnątrz szkoły.
Upewnij się, że cały niezbędny personel jest rozmieszczony tak, aby
zmaksymalizować bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz że wszystkie
miejsca dystrybucji są nadzorowane.
Przeanalizuj strategie dystrybucji, które pozwolą uniknąć dużych skupisk
ludzi i umożliwią zachowanie dystansu społecznego.
Uczniowie mogą otrzymać dwa posiłki dziennie (jedno śniadanie, jeden
lunch lub jedną przekąskę w dowolnej kombinacji). Oba posiłki mogą być
dystrybuowane jednocześnie poprzez odbiór osobisty, podjazd do
odbioru lub dostawę.
Rodzice/opiekunowie lub sami uczniowie mogą odbierać jedzenie. Dzieci
nie muszą przebywać w towarzystwie osoby dorosłej, aby otrzymać
jedzenie.
Zapewnij wystarczającą i rozsądną ilość czasu na odbiór każdego posiłku,
zdając sobie sprawę, że rodziny mogą w tym czasie doświadczać wielu
trudności.

•

•

Korzystanie z wielu sposobów komunikacji w celu informowania uczniów
i rodzin o dostępnych usługach gastronomicznych, w tym o czasie,
lokalizacji i sposobie dystrybucji.
Rozważyć różne metody dystrybucji, takie jak: podjazd dla
zmotoryzowanych, dla przechodniów, odrębne lokalizacje, takie jak
biblioteki, kościoły, parki i ośrodki młodzieżowe, dostarczanie do domu
za pośrednictwem linii autobusowych i inne opcje.

Czy okręgi są zobowiązane do wypełnienia odpowiedniego
formularza w celu zapewnienia uczniom wyżywienia bez
gromadzenia się??
ISBE uzyskało już zwolnienie z USDA na dostarczanie posiłków podczas
zamykania szkół, w tym dla dzieci poniżej 5 roku życia. Okręgi będą musiały
wypełnić jedno stronicowe zwolnienie, co zajmuje mniej niż 10 minut:
https://www.isbe.net/Documents/ISBE-66-98.pdf. Proszę jak najszybciej
przesłać do ISBE na adres CNP@isbe.net.

Czy jeśli okręgi używają autobusów do dostarczania posiłków,
to czy ten kilometraż podlega zwrotowi?
Koszty transportu są kosztami dopuszczalnymi w ramach zwolnienia z USDA.
Stawka zwrotu kosztów może zależeć od konkretnego programu danego
okręgu. Ponadto ISBE analizuje inne możliwości zapewnienia zwrotu kosztów
transportu dla szkół, w tym ewentualne zmiany w części 120 Kodeksu
Administracyjnego w celu umożliwienia regularnego zwrotu kosztów
transportu w związku z zamknięciem szkoły.

Czy szkoły i okręgi szkolne, które nie uczestniczą w federalnym
programie obiadów szkolnych lub śniadań, mogą zapewnić
posiłki dla uczniów?
Szkoły i okręgi szkolne, które nie uczestniczą w programach obiadowych lub
śniadaniowych finansowanych ze środków federalnych, nie muszą składać
wniosków o zwolnienie i są zachęcane do zapewnienia posiłków dzieciom,
które mogą ich potrzebować. ISBE współpracuje z organizacjami społecznymi,

takimi jak główne banki żywności, które współpracują ze swoimi sieciami,
pomagając w obszarach, gdzie potencjalnie mogą być potrzebne posiłki.

Jakie są ramy czasowe powrotu do szkoły?
Na chwilę obecną szkoły będą zamknięte na okres obowiązywania
Rozporządzenia Wykonawczego 2020-18, który obecnie obowiązuje do
czwartku, 30 kwietnia. Przyszłe decyzje dotyczące zamykania szkół w całym
stanie będą podejmowane w porozumieniu z urzędnikami ds. zdrowia
publicznego. Prosimy o dalsze sprawdzanie tej strony pod kątem aktualizacji.

Czy szkoły niepubliczne są upoważnione do zamykania zgodnie
z Rozporządzeniem Wykonawczym 2020-10?
Tak, zarówno niepubliczne, jak i publiczne przedszkola i szkoły do klasy 12
muszą być zamknięte od wtorku 17 marca do poniedziałku 6 kwietnia. Na tę
chwilę szkoły mogą zostać ponownie otwarte we wtorek 7 kwietnia. To
upoważnienie dotyczy wszystkich szkół publicznych i niepublicznych w Illinois,
w tym szkół parafialnych i czarterowych.

Jak przymusowe zamknięcie oddziałuje na programy
przedszkolne?
Program przedszkolny prowadzony przez publiczny okręg szkolny lub szkołę
niepubliczną jest zamknięty do 30 kwietnia. Programy przedszkolne
prowadzone przez instytucje społeczne lub inne podmioty powinny być zgodne
z instrukcjami Departamentu Usług dla Dzieci i Rodziny oraz ich lokalnego
wydziału zdrowia.

Czy instruktaż podczas jazdy, dla kształcenia kierowców, może
być kontynuowany podczas zamknięcia?
Publiczne i niepubliczne szkoły, które zapewniają kształcenie kierowców, nie
powinny prowadzić takiej edukacji podczas obowiązkowego zamykania szkół.

Co zrobić, jeśli okręg ma pytanie dotyczące kształcenia
specjalnego?

ISBE analizuje obecnie pytania dotyczące edukacji specjalnej i doda informacje
do tego dokumentu, gdy tylko będzie on dostępny.

Czy okręgi mogą mieć pracowników w budynkach szkolnych
podczas obowiązkowego zamknięcia, w tym na dni instytucyjne
nauczyciela?
Podczas gdy szkoły są obecnie zamknięte, nic w Rozporządzeniu Wykonawczym
2020-05 nie zabrania obecności pracowników na miejscu. ISBE zdecydowanie
zaleca, aby każda szkoła miała jednego administratora na miejscu podczas
regularnych godzin szkolnych, gdyby jakiś uczeń potrzebował bezpiecznego
miejsca. Jeśli w trakcie nauczania przez Internet, nadzoru lub procesu
planowania, obecnych jest wielu pracowników, prosimy o zachowanie dystansu
społecznego. Twój lokalny departament zdrowia publicznego może udzielić
wskazówek.

Czy w każdym budynku szkoły wymagany jest administrator?
Chociaż wielu uczniów i wiele rodzin ma możliwości i alternatywy podczas tego
bezprecedensowego zamknięcia szkoły, niektóre rodziny mogą nie być
świadome lub nie być od razu świadome tego zamknięcia. ISBE zdecydowanie
zachęca do posiadania administratora na miejscu w każdym budynku szkolnym,
aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom, którzy przyjdą do szkoły. W
związku z tym ISBE zachęca również okręgi do kontaktowania się z lokalnym
wydziałem zdrowia publicznego w celu proaktywnego omawiania scenariuszy
zdystansowania społecznego.

Czy administracja szkolna może wymagać, aby nauczyciele i
pracownicy przychodzili do szkoły podczas jej zamykania?
ISBE prowadzi obecnie konsultacje w tej sprawie z zainteresowanymi stronami i
przekaże informacje, gdy tylko będą one dostępne.
Okręgi szkolne są gorąco zachęcane do udzielania instrukcji wszystkim uczniom
podczas tych Dni Siły Wyższej (Act of God Days), za pomocą wszelkich
możliwych środków.

Okręgi szkolne powinny konsultować się z lokalnymi jednostkami zajmującymi
się organizacją układów zbiorowych w sprawie oczekiwań wobec nauczycieli i
innych pracowników. Nauczyciele są opłacani podczas Dni Siły Wyższej (Act of
God Days), a dni Dni Siły Wyższej (Act of God Days) wliczają się do służby
Nauczycielskiego Systemu Emerytalnego (TRS).

Czy opieka nad dziećmi jest nadal dostępna?
W piątek 20 marca Gubernator Pritzker zarządził zamknięcie wszystkich
ośrodków opieki nad dziećmi i domów opieki w Illinois. Poczynając od soboty
21 marca:
•
•

Domy opieki nad dziećmi mogą być otwarte dla sześciorga lub mniej
dzieci należących do niezbędnych pracowników.
Ośrodki opieki nad dziećmi mogą ubiegać się o Specjalna Licencję Opieki
nad Dziećmi, aby zapewnić opiekę 10 lub mniej dzieciom, należącym do
grupy niezbędnych pracowników, na każdy pokój.

Najnowsze informacje na ten temat pomocy w nagłych wypadkach dla
podstawowych pracowników są dostępne tutaj.

