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Szanowni Rodzice / Opiekunowie: 
 
Przez pozostałą część tego roku szkolnego uczniowie Dystryktu 25 będą uczestniczyć w stanowych i lokalnych 
egzaminach. Informacje uzyskane z tych ocen pomogą naszym nauczycielom opracować zróżnicowane instrukcje, 
a także pomogą określić, kto może wymagać interwencji akademickiej i kto może kwalifikować się do 
zaawansowanego testu kwalifikacyjnego. Wytycznymi dla Dystryktu 25 w naszym obecnym planie oceniania jest 
bezpieczna ocena uczniów, uzyskanie ogólnego obrazu umiejętności i potrzeb uczniów w czytaniu oraz 
matematyce, przy jednoczesnym uwzględnieniu czasu przeznaczonego na nauczanie uczniów i nauczycieli. 
Chociaż ograniczamy ocenę tej zimy, nasz harmonogram oceny wiosennej jest zgodny z naszym 
harmonogramem oceny z poprzednich lat. Jak dowiedzieliśmy się jesienią, przeprowadzając oceny w całym 
okręgu, ocenianie zdalne może stanowić wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dla uczniów, którzy tej 
jesieni osobiście ukończyli test MAP, trudności technologiczne były znacznie łatwiejsze do rozwiązania, łączność 
urządzeń była stabilniejsza, a dane uczniów były bardziej wiarygodne. Z tych powodów Dystrykt 25 będzie nadal 
wspierał bezpieczne środowisko uczenia się i, jeśli to możliwe, zapraszać uczniów do szkoły, aby brali udział w 
większości ocen w całym okręgu tej zimy i wiosny. 
 
Szczegółowe informacje na temat zimowych i wiosennych ocen i okien testowych w Dystrykcie 25 znajdują się 
poniżej: 
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Poziom Oceny Oszacowanie  Okno oceny 

Przedszkole Ankieta dotycząca rozwoju indywidualnego przedszkola (KIDS) 
KIDS to narzędzie państwowe, w którym nauczyciele obserwują wiedzę, 
umiejętności i zachowania, które mają największy wpływ na 
długoterminowy sukces uczniów rozpoczynających naukę w przedszkolu. 

13 października - 18 
marca (ISBE może 
zmienić te daty w 
zależności od statusu 
0f uczenia się 
osobistego lub 
zdalnego) 

Przedszkole - 8 
klasa 

FASTBridge Universal Screening Assessments 
Testy przesiewowe FASTBridge są krótkimi, zwykle przeprowadzanymi 
indywidualnie ocenami. Przedszkolaki i pierwszoklasiści proszeni są o 
identyfikację, literowanie dźwięków, słów i zdań, a także o identyfikację 
liczb, ich kolejności i kompozycji. Uczniowie drugiej i piątej klasy są 
proszeni o przeczytanie fragmentów na poziomie klasy, podczas gdy 
uczniowie klas szóstych i ósmych są proszeni o udzielenie odpowiedzi na 
pytania po przeczytaniu fragmentów na poziomie klasy. Uczniowie klas 
trzecich ósmych demonstrują zastosowanie strategii matematycznych. 
Zimą testy te będą przeprowadzane tylko dla uczniów, których wyniki 

27 stycznia - 19 lutego 
 
14 kwietnia - 14 maja 
 

https://www.sd25.org/Page/69


 

jesiennego testu przesiewowego spadły poniżej 25. percentyla, lub 
studentów, od których nauczyciele potrzebują dodatkowych informacji 
akademickich. Wiosną wszyscy uczniowie przedszkoli i klas pierwszych 
będą oceniani na tej platformie. 

Klasa 3 i 5 oraz 4, 
6 i 7 klasa 
nowość w D25 

CogAT 
Test zdolności poznawczych (CogAT) jest oceną przeprowadzaną przez 
komputer, która mierzy wyuczone rozumowanie i umiejętności 
rozwiązywania problemów w trzech różnych obszarach: werbalnej, 
ilościowej i niewerbalnej. Umiejętności rozumowania są dobrymi 
prognostykami sukcesu w szkole. 

1 lutego - 26 lutego 

Przedszkole - 8 
klasa 

ACCESS 
DOSTĘP jest przyznawany wszystkim studentom uczącym się języka 
angielskiego. ACCESS to oparty na standardach, oparty na kryteriach test 
znajomości języka angielskiego, przeznaczony do pomiaru społecznej i 
akademickiej znajomości języka angielskiego wśród uczniów. Ocenia 
społeczny i instruktażowy język angielski używany w kontekście szkolnym 
oraz język związany z językami artystycznymi, matematyką, naukami 
ścisłymi i naukami społecznymi w czterech domenach językowych 
(słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie). 

15 marca - 25 maja 

3 - 8 klasa Ocena gotowości stanu Illinois 
IAR jest administrowaną komputerowo miarą oceny stanu i 
rozliczalnością uczniów stanu Illinois zapisanych do szkoły publicznej. 
Wszyscy uczniowie na tych poziomach są egzaminowani ze standardów 
nauczania języka angielskiego i matematyki stanu Illinois. 

15 marca - 14 maja 

Klasa 5 i 8 Illinois Science Assessment 
ISA to ocena administrowana komputerowo, dostosowana do 
standardów nauczania przedmiotów ścisłych w Illinois. ISA reprezentuje 
zaangażowanie stanu Illinois w przygotowanie wszystkich studentów do 
podjęcia studiów i kariery zawodowej, w tym w zakresie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki (STEM). 

15 marca - 14 maja 

3 - 8 klasa FitnessGram 
Ocena FitnessGram jest przeprowadzana w ramach programu 
wychowania fizycznego. Ta ocena mierzy kondycję zdrowotną młodzieży 
za pomocą wielu testów mierzących wydolność tlenową, siłę / 
wytrzymałość mięśni i elastyczność. 

29 marca - 30 kwietnia 

2 - 8 klasa Miara postępów w nauce NWEA 
Skomputeryzowany format MAP, dostosowany do standardów nauczania 
stanu Illinois, ocenia uczniów w zakresie czytania i matematyki. MAP to 
test adaptacyjny, co oznacza, że pytania testowe dostosowują się do 
poziomu umiejętności każdego ucznia, gdy poruszają się po teście. 

5 kwietnia - 28 kwietnia 

Klasa od 3 do 7 Zaawansowany test poziomujący 
Zaawansowany test kwalifikacyjny z języka angielskiego (klasa 5-7) i 

Środek maja 



 

 
Należy pamiętać, że sale lekcyjne będą uczestniczyć w tych ocenach w różnym czasie w czasie trwania testu, więc 
zwracaj uwagę na daty i godziny podane przez szkołę Twojego dziecka. W załączeniu nasz kalendarz ocen. Jeśli 
masz pytania dotyczące tych ocen, skontaktuj się z nauczycielem dziecka lub dyrektorem szkoły. 
 
Z poważaniem, 

 
Amanda Czerniuk  
Assessment Coordinator  
Department of Student Learning  

zaawansowanej matematyki (klasa 3-6) jest przeznaczony dla uczniów, 
którzy spełniają kryteria testowe oparte na wynikach z testu MAP i / lub 
CogAT. Konkretne terminy podamy wiosną. 

Przybywający 
przedszkolak 

Badania przesiewowe w przedszkolu 
Przedszkolny przegląd ma na celu dostarczenie nauczycielom klasowych 
informacji na temat gotowości uczniów do przedszkola, w tym oceny 
umiejętności motorycznych, umiejętności czytania i liczenia na wczesnym 
etapie oraz zachowań społecznych do zaplanowania na nadchodzący rok 
szkolny. 

1 maja - 10 czerwca 
(daty różnią się w 
zależności od budynku 
szkoły) 


