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Czwartek, 3 grudnia 2020 r 
 
 
 
Drogie rodziny Dystryktu 25: 
 
Są jeszcze dwa spotkania Rady Edukacji, które zostały dodane do kalendarza w przyszłym tygodniu i chcę 
wyjaśnić każde z nich, a także opisać zmiany formatu tych, które zostały już zaplanowane. 
 

Spotkanie 1 
Piątek, 4 grudnia 2020 o 19:00 

Specjalne spotkanie Rady ds. Edukacji 
Przez Zoom 

 
To nowe spotkanie w naszym kalendarzu. Zarząd Edukacji usłyszy zaktualizowaną prezentację i zalecenia 
dotyczące pauzy adaptacyjnej. Rada Edukacji może głosować nad rekomendacją. 
 
To spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Zoom i możesz je oglądać na żywo, klikając tutaj. 
 
Jeśli chcesz, możesz także przesłać publiczny komentarz. Aby to zrobić, kliknij tutaj, aby wypełnić ten formularz 
do południa w dniu spotkania. 
 
Uwagi otrzymane do południa w dniu spotkania zostaną odczytane na posiedzeniu. Należy pamiętać, że wiele 
komentarzy o podobnej treści zostanie pogrupowanych według kategorii, a kategorie zostaną ogłoszone na 
spotkaniu. Wszystkie uwagi zgłoszone i otrzymane przed rozpoczęciem posiedzenia Rady zostaną przekazane 
Zarządowi na piśmie oraz zamieszczone na stronie internetowej następnego dnia po posiedzeniu. 
 

Spotkanie 2 
Środa, 9 grudnia 2020 r 

Spotkanie specjalne: sesja zamknięta 
Przez Zoom 

 
To nowe spotkanie w naszym kalendarzu. Celem tego Zamkniętego Sesji jest kontynuacja przez Zarząd 
warsztatów Rozwoju Rady, które rozpoczęli w zeszłym tygodniu. W spotkaniu tym będzie uczestniczył moderator 
z Illinois Association of School Boards, co jest wymagane przez prawo. Członkowie Rady wspólnie dokonają 
przeglądu swoich umów zarządu i omówią najlepsze praktyki w zakresie zarządzania radą. 
 
W sesji zamkniętej nie można wykonywać żadnych czynności. 
 
Spotkanie odbędzie się przez Zoom, ale spotkania zamkniętej sesji nie są widoczne dla publiczności i nie ma w 
porządku obrad sekcji Wkład społeczności. 
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https://sd25-org.zoom.us/j/84110073520?pwd=Y1lmRktTZFhPZFA2RS9jZFRhMjVVUT09#success
https://sd25-org.zoom.us/j/84110073520?pwd=Y1lmRktTZFhPZFA2RS9jZFRhMjVVUT09#success
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeejPvaYOVreRzr95yhMnX9WCHfiWD5wEbAslNgEvd9OrSkhg/viewform


 

SUPERINTENDENT UPDATE 
 

Spotkanie 3a 
Czwartek, 10 grudnia 2020 r 

Przesłuchanie publiczne 2020 o. O 19:15 
Obecni członkowie zarządu; publiczne oglądanie za pośrednictwem YouTube 

 
To spotkanie będzie ograniczone do członków zarządu, którzy będą osobiście, ale członkowie społeczności będą 
mogli uczestniczyć zdalnie, oglądając transmisję na żywo ze spotkania pod tym linkiem YouTube. 
 
Uwagi dotyczące publicznego przesłuchania podatkowego 2020 należy przesłać pocztą elektroniczną do Lany 
O’Brien na adres lobrien@sd25.org do południa w dniu spotkania. Komentarze otrzymane do południa zostaną 
odczytane na głos podczas publicznego przesłuchania w sprawie podatku 2020. Należy pamiętać, że wiele 
komentarzy o podobnej treści zostanie pogrupowanych według kategorii, a kategorie zostaną ogłoszone podczas 
wysłuchania publicznego. 
 

Spotkanie 3b 
Czwartek, 10 grudnia 2020 r 

Regularne spotkanie Kuratorium Oświaty o godz. 19:30 
Obecni członkowie zarządu; publiczne oglądanie za pośrednictwem YouTube 

 
To spotkanie będzie ograniczone do członków zarządu, którzy będą osobiście, ale członkowie społeczności będą 
mogli uczestniczyć zdalnie, oglądając transmisję na żywo ze spotkań pod tym linkiem YouTube. 
 
Publiczne komentarze do tego Zwyczajnego Spotkania Kuratorium Oświaty można przesyłać, wypełniając 
formularz Google. Link ten będzie dostępny od 5 grudnia 2020 r. Na naszej stronie internetowej 
(www.sd25.org/BoardAgenda). Uwagi otrzymane do południa w dniu spotkania zostaną odczytane na głos 
podczas części zwykłego spotkania poświęconej wkładowi społeczności. Należy pamiętać, że wiele komentarzy o 
podobnej treści zostanie pogrupowanych według kategorii, a kategorie zostaną ogłoszone podczas regularnego 
spotkania. 
 
Wszystkie uwagi przesłane i otrzymane przed rozpoczęciem któregokolwiek z posiedzeń Rady zostaną 
przekazane Zarządowi na piśmie i zamieszczone na stronie internetowej następnego dnia po posiedzeniu. 
 
Dziękujemy za nieustające zainteresowanie naszymi dyskusjami w Radzie i nieustającą elastyczność w tym 
okresie ciągłych zmian. 
 
Z poważaniem, 
 
Lori Bein, Ed.D. 
Superintendent 
 
 

https://youtu.be/4QQs47Q6f3M
https://youtu.be/4QQs47Q6f3M
https://youtu.be/4QQs47Q6f3M
https://youtu.be/4QQs47Q6f3M

