
WAŻŻNE INFORMACJE 

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI NA TEMAT ZAMKNIĘCIA SZKOŁY 

 

Telefon: rodzice zostaną powiadomieni za pomocą naszego automatycznego 

systemu powiadomień BlackBoard. Prosimy poinformować szkołę w razie 

zmiany danych kontaktowych. 

E-mail: rodzice i opiekunowie otrzymają wiadomość e-mail na temat 

zamknięcia szkoły. 

Strona internetowa: informacje zostaną zamieszczone na stronie naszego 

dystryktu www.d62.org. 

Media społłecznośściowe: Dystrykt 62 zamieści informacje na temat zamknięcia 

szkoły na portalach Facebook i Twitter. 

ŚŚrodki masowego przekazu: informacje na temat zamknięcia szkoły w nagłych 

przypadkach zostaną również przekazane za pośrednictwem głównych stacji 

radiowych i telewizyjnych w Chicago. 

http://www.d62.org/
https://www.facebook.com/62schools
https://twitter.com/62schools


 

Co   trzeba   wiedzieć:   wytyczne   dotyczące   zamknięcia   szkoły   District   62  
 

 
 
Współpraca   okręgów   
Z   wyjątkiem   okoliczności   wyjątkowych   dla   konkretnego   okręgu,   decyzja   o   zamknięciu   szkoły   jest  
podejmowana   we   współpracy   z   kuratorami   szkół   rejonowych   Maine   Twp.   High   School   District  
207,   East   Maine   District   63,   Park   Ridge-Niles   District   64   oraz   Pennoyer   District   79.   
 

Zajęcia   w   szkole   odbywają   się,   o   ile   nie   wskazano   inaczej.   
 
W   jaki   sposób   podejmujemy   decyzję?  
Wszystkie   decyzje   są   podejmowane,   biorąc   pod   uwagę   przede   wszystkim   bezpieczeństwo  
uczniów.   Wiemy   również,   że   zamknięcie   szkoły   stwarza   dla   rodzin   problemy   dotyczące   opieki  
nad   dziećmi   i   harmonogramu   pracy.   Z   wielu   powodów   zawsze   wolimy,   aby   szkoły   pozostały  
otwarte.   Podejmując   decyzję,   kuratorzy   konsultują   się   z   samorządami   terytorialnymi   oraz  
korzystają   z   danych   Narodowej   Służby   Pogodowej.   
 
Czynniki,   które   bierzemy   pod   uwagę,   obejmują:   

● bezpieczeństwo   uczniów   i   personelu;   
● dotkliwość   warunków   pogodowych   (ekstremalne   mrozy,   powodzie   itp.);  
● czas   występowania   warunków   pogodowych;   
● możliwość   bezpiecznego   podróżowania   pojazdami   /   bezpiecznego   dotarcia   przez  

uczniów   do   i   ze   szkoły   na   piechotę;  
● funkcjonalny   stan   naszych   budynków   i   możliwość   utrzymania   bezpiecznych   warunków  

wokół   naszych   budynków,   chodników   i   parkingów.   
 
Ostrzeżenie   dotyczące   temperatury   odczuwalnej:   zamknięcie   szkół  
Szkoły   zostaną   zamknięte   w   przypadku   ostrzeżenia   dotyczącego   temperatury   odczuwalnej  
wskazującego   na   istnienie   zagrażających   życiu   warunków   oraz   zagrożenia   dla   bezpieczeństwa.  
Natychmiast   należy   podjąć   środki   ochrony   życia   i   dobytku.    Ostrzeżenie   dotyczące  
temperatury   odczuwalnej   jest   zwykle   wydawane,   gdy   temperatura   odczuwalna   wynosi  
−30°F   (−34°C)   lub   mniej   BĄDŹ   rzeczywista   temperatura   wynosi   −15°F   (−26°C)   lub   mniej.   
 
W   jaki   sposób   powiadamiamy   rodziny?  
Kiedy   okręgi   szkół   uznają   zamknięcie   szkoły   za   konieczne   lub   w   przypadku   jakiegokolwiek  
innego   nagłego   wypadku   w   szkole,   rodzice   otrzymają   automatyczną   wiadomość   telefoniczną  
oraz   wiadomość   e-mail.   Obowiązkiem   rodzica   jest   podanie   szkole   danych   kontaktowych   i/lub  
preferencji.   Decyzje   dotyczące   zamknięcia   szkoły   są   zwykle   podejmowane   do   godziny   05:30.  
Decyzja   zostanie   podjęta   poprzedniej   nocy,   tylko   jeśli   pewne   jest,   że   warunki   pogodowe  
następnego   ranka   będą   upoważniać   do   zamknięcia   szkoły.   
 
Informacje   o   zamknięciu   szkoły   są   również   dostępne   za   pośrednictwem:   



● stron   internetowych   szkoły/okręgu;  
● strony   Emergency   Closings   WGN;    www.emergencyclosingcenter.com/  
● większych   stacji   radiowych   i   telewizyjnych;   
● mediów   społecznościowych:    Facebooka    oraz    Twittera .  

http://www.emergencyclosingcenter.com/
https://www.facebook.com/62schools/
http://www.twitter.com/62schools

