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Letter from the Principal

Dear Iroquois Community School Families,
Welcome to the 2020 – 2021 school year at Iroquois Community School! ICS is a wonderful, family centered, small school
located in Des Plaines. Iroquois Community School is part of Des Plaines Community Consolidated School District 62 and
incorporates kindergarten through eighth grades.
ICS has a small, knowledgeable staff and a very involved, supportive parent council dedicated to both the academic and
character development of each and every student. The staff at ICS believes in a relationship of mutual respect and cooperation
between home and school. We value your partnership in providing the best education possible for your child.
As members of the Iroquois Community School family, we understand the need to have policies and procedures. This
handbook is designed to acquaint you with various school policies and procedures and to give you an overview of the school.
If you have any questions, feel free to call the school at (847) 824-1308 between 7:30 a.m. and 3:30 p.m.
Sincerely,
Mrs. Kelly Krueger
Principal

Iroquois Elementary School
Kelly Krueger, Principal
1836 East Touhy Avenue • Des Plaines, IL 60018-3629
T: 847-824-1308 • F: 847-824-1310 • iroquois.d62.org

Arrival and Dismissal
•
•
•
•

All students in kindergarten through eighth grades begin
their school day at 8:00 a.m. and end their day at 2:45
p.m. (Monday dismissal is at 2:30 p.m.).
Any students arriving to school after 8:00 need to check in
at the main office.
Please understand that supervision is not available until
7:45 a.m. each morning. Therefore, students should not
be dropped off at school any earlier than 7:45.
Students not involved in after school activities should be
picked up at 2:45 (2:30 on Mondays).

Iroquois Community School Office
•
•

•

The ICS School Office is open Monday through Friday
7:30 – 3:30
Mrs. Eileen Malony
• Administrative Assistant
• 847-824-1308
• malonye@d62.org
Ms. Yanira Ocasio
• Administrative Assistant
• 847-789-5577
• ocasioy@d62.org

Half Days
•
•

On District 62 half days all ICS students will be dismissed
from school at 11:00 am
Kindergarten students do not attend school on half days

Absences
•
•
•

If your child will be absent from school please call 847824-1308
If you receive our voice mailbox please leave a message
with your child’s name, homeroom, date of absence, and
reason for the absence
Absences of more than three days require a doctor’s note
releasing the student to return to school

Lunch and Recess
•
•

•

Daily payment for lunch can be given to the lunchroom
worker in the lunchroom
Payments in excess of the daily lunch fee should be
turned into the office and will be added directly to your
child’s lunch account balance. Change will not be given
and any money left over will be automatically added to
your child’s account. The balance on this account can be
checked by parents at anytime using the parent portal
If your child forgets his/her lunch at home, we can order
a lunch for him/her and charge the lunch to their account.
If this occurs your child will enter the hot lunch line in the
lunchroom and will enter their student ID at the end of the
lunch line. Payment for charged lunches should be sent to
the school office as soon as possible.

•

•

•
•

•

If you are dropping a lunch off at the office for your child,
please understand that we will do our best to get the
lunch to your child, but we cannot guarantee delivery.
Please let your child know that if they forget their lunch
they should always check with the office. We will never
knowingly let a child’s day go by without having lunch.
Students are expected to remain on the school grounds
during lunch and recess unless they are going home or
elsewhere for lunch. If a student will be leaving the school
grounds for lunch, the child will wait in the school office.
An adult must sign the child out for lunch, and back in
again, at the school office. If the child is leaving with an
adult other than his or her parent or guardian, permission
must be provided to the school.
Recess is held outdoors whenever possible. Students
should dress appropriately for all weather conditions.
Students who require any kind of activity restriction
due to illness or injury will be excused, upon written
parent request, for a period of up to three days. Recess
participation will be restricted. Beyond that time, it is
necessary to have a written request from the healthcare
provider detailing the health concern, the extent of the
restriction, and the date that full physical activity may be
resumed. Children restricted from physical education by a
healthcare provider must have written authorization to be
outdoors during recess.
The U.S. Weather Bureau “Wind-Chill Index” (O’Hare
Field reading) is used to determine when the children
should remain inside. On days when it is considered
detrimental to an individual’s health to remain outside for
an extended period of time, the children are allowed to
remain indoors.

Wind Chill Factor
• 10 or below
children are kept inside
• Above 10	children play outside according to the
normal schedule
Heat Index
• Above 95

children are kept inside

Lunch/Recess Times
1st – 3rd Grade
• Recess 10:30 – 11:00
• Lunch 11:00 – 11:30
4th – 5th Grade
• Lunch 11:30 – 12:00
• Recess 12:00 – 12:30
6th – 8th Grade
• Recess 11:40 – 12:00
• Lunch 12:00 – 12:20
EDK
• All student enrolled in EDK have lunch together at 11:00
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Transportation

Celebrations

•

•

•

•

•

Bus service is provided by First Student Transportation:
847-635-9877
Students will be provided with common stop locations for
pick up and drop off. Buses do not make stops directly at
each student’s home. Your child may be required to walk
one or two blocks, depending on their age. Any questions
regarding routing or late buses and missed pick-ups/dropoffs should be directed to First Student at 847-635-9877
An after school bus is available at 4:00 on Tuesday,
Wednesday, and Thursday for 6th – 8th grade students
and 5th grade students staying after school for band or
orchestra
The after school bus at 4:00 has different routes and
stops than the bus your child typically rides. Drop off
locations can be several blocks away from your home and
drop off times will vary based on the number of students
riding the bus

Communication about
activities at ICS
•
•

The office maintains a daily event calendar on our district
webpage: www.d62.org/Iroquois/home/index.html
Mrs. Krueger will send an email to all ICS families each
week that will contain an outline of school events for the
following week

Volunteering
•

•

If you are interested in volunteering at ICS, District
62 requires each individual to complete a volunteer
application. Please ensure that you complete the
volunteer application at least a week prior to your
volunteer date. This is for the safety of our students
and your child/children.
The volunteer application can be found at https://www.
applitrack.com/d62volunteer/onlineapp/default.aspx

Vacation
•

If your child is absent from school due to a vacation,
teachers will not be obligated to provide your child with
classwork in advance. Missing school could impact
student mastery of learning standards.

•

Beginning with the 2016 – 2017 school year, all teachers
in Community Consolidated School District 62 are
prohibited from using food as an incentive or reward
for students at school and during school day hours.
Additionally, students are prohibited from bringing
food treats to school during school hours for birthday
celebrations or any other celebrations during school day
hours.
Please do not send birthday invitations to school unless
you are inviting all of the students in class. This eliminates
any exclusion or hurt feelings

Bicycles/Scooters
•

•

The school assumes no responsibility for bicycles or
scooters. Riders should travel using the safest routes and
should walk their bicycles or scooters across busy streets
where adult crossing guards are available.
All bicycles are to be locked and parked in the bicycle
racks. It is also recommended that bicycles be registered
with the Des Plaines Police Department.

Care of School Property
Iroquois Community School is our home away from home
and it is the responsibility of all ICS community members to
help maintain the property. Parents are asked to discuss with
their child the importance of taking part in keeping the school
building and grounds clean and well maintained. Damage or
vandalism to school property will not be tolerated. We must
all work together to keep Central a school to be proud of.

Lost and Found
Children of all ages lose things. In order to return lost articles
to the owner and to promote honesty, we have a “lost and
found” box for clothing and larger lost items. Periodically,
unclaimed clothing is donated, so be sure to check the box
if you think your child may be missing an item of clothing.
Please be sure to label all clothing items your child may
take off at school (coats, boots, gloves, hats, etc.). Money,
jewelry, keys, etc. should be turned in to the office.

Extracurricular Activities
Iroquois Community School believes in developing the
“whole child” by offering opportunities for students to become
involved in their school, extend their learning, and develop
interests. Some of our extracurricular offerings are: student
patrols, student council, reading clubs, athletics, band,
orchestra, and more.
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Rules for General Behavior
Iroquois Community School believes in creating and
maintaining a positive learning atmosphere through
developing positive character traits and communicating
positive behavior expectations. A nationally recognized
program is utilized to develop both positive character traits
and behaviors in our students. This program is “Positive
Behavior Interventions and Supports (PBIS).”
The Iroquois Community School Staff has developed a
matrix of expected behaviors entitled, “Warrior Expectations.”
The three major behaviors are as follows:
• Be Respectful
• Be Safe
• Be Responsible and Ready to Learn
Warrior Expectations align with our positive behavior
management model.
If a student requires help in achieving our positive behavior
goals in order to enhance his/her educational or emotional
development, a staff member may require the child to attend
a Warrior Expectation Class or a BIG Workshop (Behavior
Intervention Group). This class and the workshop takes place
during part of the recess period. The Warrior Expectation
Class and BIG Workshop is designed to support students
toward personal growth in the deficit area.

Iroquois Community School
Parent Teacher Council
Iroquois Community School has an active Parent Teacher
Council (PTC), which invites and welcomes parent
membership as well as their help and support. Many PTC
sponsored school activities are held during the school year.
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Carta del Director

Estimadas Familias de Iroquois Community School:
¡Bienvenidas al año escolar 2020 - 2021 en Iroquois Community School! ICS es una maravillosa escuela pequeña, enfocada
en la familia y ubicada en Des Plaines. Iroquois Community School forma parte de Des Plaines Community Consolidated
School District 62 y cuenta con kínder hasta octavo grado.
ICS tiene un personal pequeño y bien informado y una organización de padres muy involucrada y solidaria dedicada al
desarrollo académico y de carácter de todos y cada uno de los estudiantes. El personal de ICS cree en una relación de
respeto mutuo y cooperación entre el hogar y la escuela. Valoramos su asociación para proporcionar la mejor educación
posible para sus hijos.
Como miembros de la familia de Iroquois Community School, entendemos la necesidad de tener políticas y procedimientos.
Este manual está diseñado para familiarizarlos con diversas políticas y procedimientos de la escuela y para darles una visión
general de la escuela. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar a la escuela al (847) 824-1308 entre las 7:30 a.m. y las
3:30 p.m.
Atentamente,
Sra. Kelly Krueger
Directora

Iroquois Elementary School
Kelly Krueger, Directora
1836 East Touhy Avenue • Des Plaines, IL 60018-3629
T: 847-824-1308 • F: 847-824-1310 • iroquois.d62.org
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Llegadas y Salidas
•
•
•
•

Todos los estudiantes de kinder a octavo grado comienzan
su día escolar a las 8:00 a.m. y terminan su día a las 2:45
p.m. (La salida del lunes es a las 2:30 p.m.).
Cualquier estudiante que llegue a la escuela después de
las 8:00 debe firmar en la oficina principal.
La supervisión no está disponible hasta las 7:45 a.m. cada
mañana. Por lo tanto, no se debe dejar a los estudiantes
en la escuela antes de las 7:45.
Los estudiantes que no participen en actividades después
de clases deben ser recogidos a las 2:45 (2:30 los lunes).

La Oficina de Iroquois
Community School
•
•

•

La Oficina de ICS está abierta de lunes a viernes de 7:30
a 3:30.
Sra. Eileen Malony
• Asistente Administrativa
• 847-824-1308
• malonye@d62.org
Sra. Yanira Ocasio
• Asistente Administrativa
• 847-789-5577
• ocasioy@d62.org

•

•

•

Medio Días
•
•

En los medio días del Distrito 62, todos los estudiantes de
ICS salen de la escuela a las 11:00 a.m.
Los estudiantes de kinder no asisten a la escuela los
medio días.

Faltas
•
•
•

Si sus hijos faltan a la escuela, favor de llamar al 847-8241308.
Si reciben nuestro buzón de voz, favor de dejar un
mensaje con el nombre de su hijo, el número del salón de
tomar asistencia, la fecha de la falta y el motivo de la falta.
Las faltas de más de tres días requieren una nota de un
médico autorizando al estudiante a regresar a la escuela.

Almuerzo y Recreo
•
•

•

•

El pago diario por el almuerzo se puede dar al trabajador
de la cafetería en la cafetería.
Los pagos que excedan la cuota diaria del almuerzo
deben entregarse en la oficina y se agregarán
directamente al saldo de la cuenta del almuerzo de
sus hijos. Cualquier dinero sobrante se agregará
automáticamente a la cuenta de sus hijos. Los padres
pueden consultar el saldo de esta cuenta en cualquier
momento utilizando el portal para padres.
Si sus hijos olvidan su almuerzo en casa, podemos pedir
un almuerzo para ellos y cargar el almuerzo a su cuenta.
Si esto ocurre, el estudiante ingresará a la línea de
almuerzo caliente en el comedor y dará su identificación
de estudiante al final de la línea de almuerzo. El pago de
los almuerzos cargados debe enviarse a la oficina de la
escuela lo antes posible.
Si van a dejar un almuerzo en la oficina para sus hijos,
favor de comprender que haremos todo lo posible para

•

llevar el almuerzo a sus hijos, pero no podemos garantizar
la entrega. Por favor, háganle saber a sus hijos que si
olvidan su almuerzo, siempre deben informar a la oficina.
Nunca dejaremos pasar a sabiendas el día de un niño sin
almorzar.
Se espera que los estudiantes permanezcan en la
propiedad escolar durante el almuerzo y el recreo, a
menos que se vayan a casa o a otra parte a almorzar.
Si un estudiante se va de la escuela para almorzar, el
niño esperará en la oficina de la escuela. La campana
del almuerzo suena a las 12:10 p.m. y se espera que los
estudiantes regresen a la escuela antes de la campana de
la 1:00 p.m. Un adulto debe firmar la salida y el regreso
del niño para el almuerzo en la oficina de la escuela. Si el
niño se va con un adulto que no sea su padre o tutor, se
debe proporcionar permiso a la escuela.
El recreo de la hora del almuerzo se lleva a cabo al aire
libre siempre que sea posible. Los estudiantes deben
vestirse apropiadamente para todas las condiciones
climáticas.
Los estudiantes que requieran cualquier tipo de restricción
de actividad debido a una enfermedad o lesión serán
excusados, bajo previa solicitud por escrito de los padres,
por un período de hasta tres días. La participación en
el recreo será restringida. Más allá de ese tiempo, será
necesario tener una solicitud por escrito del proveedor
de atención médica que detalle el problema de salud,
el alcance de la restricción y la fecha en que se puede
reanudar la actividad física completa. Los niños
restringidos de la educación física por un proveedor de
atención médica deben tener una autorización por escrito
para estar al aire libre durante el recreo.
El “Índice de Sensación Térmica” de la Oficina
Meteorológica de EE. UU. (Lectura de O’Hare) se usa
para determinar cuándo los niños deberían permanecer
adentro. Los niños permanecerán adentro los días que
se consideran perjudiciales para la salud de una persona
para permanecer afuera durante un período prolongado.

Sensación Térmica
• 10 grados o menos
los niños permanecen adentro
• Más de 10 grados	los niños juegan afuera según el
horario normal
Índice de Calor
• Más de 95 grados

los niños permanecen adentro

Horas de Almuerzo/Recreo
1er - 3er Grado
• Recreo 10:30 - 11:00
• Almuerzo 11:00 - 11:30
4to - 5to Grado
• Almuerzo 11:30 - 12:00
• Recreo 12:00 - 12:30
6to - 8vo Grado
• Recreo 11:40 - 12:00
• Almuerzo 12:00 - 12:20
EDK
• Todos los estudiantes inscritos en EDK almuerzan juntos
a las 11:00
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Transportación
•
•

•

•

El servicio de autobús se provee por First Student
Transportation: 847-635-9877
Se les proporcionará a los estudiantes ubicaciones de
paradas comunes para recoger y dejar. Los autobuses
no hacen paradas directamente en la casa de cada
estudiante. Se le puede pedir a su hijo que camine una
o dos cuadras, dependiendo de su edad. Cualquier
pregunta relacionada con rutas o autobuses atrasados
y recogidas/entregas perdidas debe dirigirse a First
Student al 847-635-9877.
Un autobús para después de clases está disponible a
las 4:00 los martes, miércoles y jueves para estudiantes
de 6to a 8vo Grado y los estudiantes de 5to grado que
permanecen después de la escuela para una banda u
orquesta
El autobús después de clases a las 4:00 tiene diferentes
rutas y paradas que el autobús que normalmente toma su
hijo. Los lugares de entrega pueden estar a varias cuadras
de su hogar y los horarios de entrega variarán según la
cantidad de estudiantes que viajen en el autobús.

Comunicación sobre
Actividades en ICS
•
•

La oficina mantiene un calendario de eventos diarios en
la página Web de nuestro distrito: www.d62.org/Iroquois/
home/index.html
La Sra. Krueger enviará un correo electrónico a todas
las familias de ICS cada semana con un resumen de los
eventos escolares para la semana siguiente.

Trabajar como Voluntario
•

•

Si está interesado en ser voluntario en ICS, el Distrito
62 requiere que cada persona complete una solicitud
de voluntario. Asegúrese de completar la solicitud de
voluntario al menos una semana antes de su fecha de
comenzar como voluntario. Esto es para la seguridad de
nuestros estudiantes y su hijo(s).
La solicitud de voluntario se puede encontrar en https://
www.applitrack.com/d62volunteer/onlineapp/default.aspx

Vacaciones
•

Si sus hijos faltan a la escuela debido a vacaciones,
los maestros no estarán obligados a proporcionarles a
sus hijos el trabajo de clase por adelantado. Faltar a la
escuela podría afectar el dominio de los estudiantes de los
estándares de aprendizaje.

Celebraciones
•
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A partir del año escolar del 2016-2017, todos los maestros
en Community Consolidated School District 62 tienen
prohibido usar alimentos como incentivo o recompensa
para los estudiantes en la escuela y durante el día escolar.
Además, los estudiantes tienen prohibido traer bocadillos
a la escuela durante el horario escolar para celebrar los
cumpleaños o cualquier otra celebración durante las horas
del día escolar.

•

Por favor no envíen invitaciones de cumpleaños a
la escuela a menos que estén invitando a todos los
estudiantes de la clase. Esto elimina cualquier exclusión o
sentimientos heridos.

Bicicletas/Patines del Diablo
•

•

La escuela no asume ninguna responsabilidad por
las bicicletas o los patines del diablo. Los estudiantes
deben viajar utilizando las rutas más seguras y deben
caminar con sus bicicletas o patines del diablo por
calles concurridas donde hay adultos guardias de cruce
disponibles.
Todas las bicicletas deben llevar candados y estar
estacionadas en los lugares designados para bicicletas.
También se recomienda que las bicicletas se registren en
el Departamento de Policía de Des Plaines.

Cuidado de la Propiedad Escolar
Iroquois Community School es nuestro hogar lejos del
hogar y es la responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad de Iroquois ayudar a mantener la propiedad.
Se les pide a los padres que hablen con sus hijos acerca
de la importancia de participar para mantener el edificio y
la propiedad escolares limpios y bien mantenidos. No se
tolerarán daños o vandalismo a la propiedad escolar. Todos
debemos trabajar juntos para mantener a ICS una escuela de
la que estar orgullosos.

Objetos Perdidos
Los niños de todas las edades pierden cosas. Para devolver
los artículos perdidos al propietario y promover la honestidad,
tenemos una caja de “objetos perdidos” para ropa y artículos
más grandes. Periódicamente, se dona ropa no reclamada,
así que asegúrense de revisar la caja si creen que a sus
hijos les puede faltar una prenda de vestir. Asegúrense de
etiquetar todas las prendas de vestir que sus hijos pueden
quitarse en la escuela (abrigos, botas, guantes, sombreros,
etc.). El dinero, las joyas, las llaves, etc. deben entregarse en
la oficina.

Actividades Extracurriculares
Iroquois Community School cree en el desarrollo del
“niño completo” al ofrecer oportunidades para que los
estudiantes se involucren en su escuela, amplíen su
aprendizaje y desarrollen intereses. Algunas de nuestras
ofertas extracurriculares son: patrullas estudiantiles, consejo
estudiantil, clubes de lectura, atletismo, banda, orquesta
y más.

Reglas para el
Comportamiento General
Iroquois Community School cree en la creación y el
mantenimiento de una atmósfera de aprendizaje positiva
mediante el desarrollo de rasgos de carácter positivos y la
comunicación de expectativas positivas de comportamiento.
Se usa un programa reconocido a nivel nacional para
desarrollar rasgos y comportamientos positivos de carácter
en nuestros estudiantes. Este programa es “Intervenciones y
Apoyos al Comportamiento Positivo (PBIS)”.
El personal de Iroquois Community School ha desarrollado
una matriz de comportamientos esperados titulada
“Expectativas del Guerrero”. Los tres comportamientos
principales son los siguientes:
• Ser Respetuoso
• Estar Seguro
• Ser Responsable y Listo para Aprender
Las Expectativas del Guerrero se alinean con nuestro modelo
de gestión de comportamiento positivo.
Si un estudiante necesita ayuda para alcanzar nuestras
metas de comportamiento positivo para mejorar su desarrollo
educativo o emocional, un miembro del personal puede
requerir que el niño asista a una Clase de Expectativas
del Guerrero o un Taller BIG (Grupo de Intervención de
Comportamiento). Esta clase y el taller se llevan a cabo
durante una parte del período de recreo. La Clase de
Expectativas del Guerrero y el Taller BIG están diseñados
para apoyar a los estudiantes hacia el crecimiento personal
en el área de déficit.

Consejo de Padres y Maestros
de Iroquois Community School
Iroquois Community School cuenta con un activo Consejo
de Padres y Maestros (PTC), que invita y agradece la
membresía de los padres, así como su ayuda y apoyo.
Muchas actividades escolares patrocinadas por PTC se
llevan a cabo durante el año escolar.
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List od Kapitału

Drogie rodziny uczniów Iroquois Community School!
Witamy w roku szkolnym 2020–2021 w szkole Iroquois Community School! ICS to wspaniała, skoncentrowana na rodzinie,
niewielka szkoła zlokalizowana w Des Plaines. Iroquois Community School należy do Okręgu szkolnego nr 62 w Des Plaines
i obejmuje poziomy od klasy zerowej do klasy ósmej.
Personel ICS stanowi niewielka grupa kompetentnych osób, a w szkole działa zaangażowana i wspierająca rada rodziców.
Celem całego personelu jest kształcenie każdego z uczniów zarówno pod względem nauki, jak i charakteru. Pracownicy
ICS wierzą w relacje oparte na obopólnym szacunku i współpracy między domem a szkołą. Doceniamy wkład Państwa
w zapewnianie swojemu dziecku możliwie najlepszej edukacji.
Jako członkowie rodziny Iroquois Community School rozumiemy, że niezbędne jest posiadanie zasad i procedur.
Niniejszy podręcznik ma na celu zapoznać Państwa z szeregiem zasad i procedur obowiązujących w szkole oraz przedstawić
ogólny obraz szkoły. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu
(847) 824-1308.
Z poważaniem
Kelly Krueger
Dyrektor

Iroquois Elementary School
Kelly Krueger, Dyrektor
1836 East Touhy Avenue • Des Plaines, IL 60018-3629
T: 847-824-1308 • F: 847-824-1310 • iroquois.d62.org
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Rozpoczęcie i zakończenie
•
•
•

•

Wszyscy uczniowie od klas zerowych do klas ósmych
rozpoczynają dzień szkolny o godzinie 8:00, a kończą o
14:45 (w poniedziałki kończą o 14:30).
Każdy uczeń, który przybędzie do szkoły po godzinie 8:00
musi zameldować się w sekretariacie głównym.
Uwaga: szkoła nie oferuje opieki nad dziećmi przed
godziną 7:45. Prosimy o wyrozumiałość. Dlatego też nie
należy pozostawiać dzieci przed szkołą przed godziną
7:45.
Uczniów, którzy nie uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych należy odebrać o 14:45 (o 14:30 w
poniedziałki).

•

•

•

Sekretariat Iroquois
Community School
•
•

•

Sekretariat szkoły ICS jest czynny od poniedziałku do
piątku od 7:30 do 15:30.
Eileen Malony
• Asystent ds. administracji
• 847-824-1308
• malonye@d62.org
Yanira Ocasio
• Asystent ds. administracji
• 847-789-5577
• ocasioy@d62.org

•
•

Skrócone lekcje
•
•

W Okręgu nr 62 w dni ze skróconymi lekcjami uczniowie
zakończą dzień szkolny o godzinie 11:00.
W klasach przedszkolnych w te dni dzieci nie będą
przyjmowane do szkoły.

Nieobecności
•
•

•

Jeżeli Państwa dziecko nie przyjdzie na lekcje danego
dnia, prosimy o przekazanie informacji, dzwoniąc pod
numer telefonu 847-824-1308.
Jeśli podczas dzwonienia włączy się nasza poczta
głosowa, prosimy o zostawienie wiadomości z imieniem
i nazwiskiem dziecka, miejscem zamieszkania, datą
nieobecności i przyczyną nieobecności.
W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni
wymagane jest zwolnienie lekarskie zwalniające ucznia z
powrotu do szkoły.

Obiad i przerwa
•
•

Codzienną opłatę za obiad można przekazać
pracownikowi stołówki w stołówce szkolnej.
Płatności przekraczające dzienną opłatę za obiad
należy uregulować w sekretariacie. Zostaną one dodane
bezpośrednio do salda konta obiadowego dziecka.
Reszta nie jest wydawana, a wszelkie pozostałe
pieniądze zostaną automatycznie dodane do konta
dziecka. Saldo na koncie dziecka rodzice mogą
sprawdzić w dowolnym momencie za pomocą portalu
rodzicielskiego.

•

Jeśli dziecko zapomni obiadu z domu, możemy zamówić
dla niego obiad i obciążyć jego konto. W takim przypadku
uczeń powinien stanąć w kolejce do ciepłych posiłków w
stołówce i podać swój identyfikator ucznia, gdy przyjdzie
jego kolej. Opłatę za naliczone obiady należy przekazać
do sekretariatu szkolnego możliwie jak najszybciej.
W przypadku dowiezienia obiadu do sekretariatu
szkolnego, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć
je dziecku, jednak należy pamiętać, że nie możemy
zagwarantować takiej dostawy. Prosimy o poinformowanie
dziecka, że jeśli zapomni obiadu, zawsze powinno
skontaktować się z sekretariatem. Nigdy świadomie nie
pozwolimy, aby dziecko pozostało bez obiadu.
Oczekuje się, że uczniowie będą pozostawać na terenie
szkoły podczas obiadu i przerwy, chyba że udadzą się
do domu lub w inne miejsce na obiad. Jeśli uczeń będzie
zamierzał opuścić teren szkoły w porze obiadowej, będzie
musiał zaczekać w sekretariacie szkolnym na opiekuna.
Dorosły opiekun musi wypisać dziecko na porę obiadową,
a następnie przyprowadzić je z powrotem do sekretariatu.
Jeśli dziecko ma opuścić szkołę z osobą dorosłą inną niż
jego rodzic lub opiekun, należy przekazać pozwolenie.
O ile to tylko możliwe, przerwa między lekcjami odbywa
się na zewnątrz. Uczniowie powinni mieć ze sobą odzież
dopasowaną do wszystkich warunków pogodowych.
Uczniowie, którzy mają jakiegokolwiek ograniczenia
względem aktywności fizycznej z powodu choroby
lub obrażeń, zostaną z niej zwolnieni na pisemny
wniosek rodziców, na okres do trzech dni. Udział
ucznia w zajęciach w czasie przerwy będzie
ograniczony. Zwolnienie z aktywności fizycznej na
czas dłuższy wymaga pisemnego oświadczenia od
podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną, w którym
wyszczególnione zostaną obawy dotyczące zdrowia,
zakres ograniczenia i data powrotu do pełnej aktywności
fizycznej. W przypadku dzieci zwolnionych z wychowania
fizycznego przez podmiot świadczący opiekę zdrowotną,
należy przedłożyć pisemną zgodę na przebywanie dzieci
na zewnątrz podczas przerwy.
Do ustalenia, kiedy uczniowie nie wyjdą na zewnątrz
na przerwę, stosowany jest wskaźnik temperatury
odczuwalnej publikowany przez amerykańskie biuro
meteorologiczne U.S. Weather Bureau (odczyt terenowy
w O’Hare). W dniach, w których przebywanie na zewnątrz
przez dłuższy czas zostanie uznane za szkodliwe
dla zdrowia, dzieci będą mogły przebywać wewnątrz
budynku.

Temperatura odczuwalna
• 10 lub mniej uczniowie pozostają w budynku
• powyżej 10	uczniowie wychodzą na zewnątrz w
ramach standardowego harmonogramu
Wskaźnik ciepła
• powyżej 95
dzieci pozostają w budynku

11

Harmonogram przerw

Dni wolne od nauki

Klasy od 1 do 3
• Przerwa 10:30–11:00
• Obiad 11:00–11:30

•

Klasy od 4 do 5
• Obiad 11:30–12:00
• Przerwa 12:00–12.30

Jeśli dziecko jest nieobecne w szkole z powodu wakacji,
nauczyciele nie będą zobowiązani zapewniać dziecku
pracy lekcyjnej z wyprzedzeniem. Nieobecność na
lekcjach może wpłynąć na poziom opanowania przez
ucznia standardów szkolnych.

Obchody uroczystości
•

Klasy od 6 do 8
• Przerwa 11:40–12:00
• Obiad 12:00–12:20

Począwszy od roku szkolnego 2016–2017, wszystkim
nauczycielom w okręgu szkolnym nr 62 nie wolno używać
żywności jako zachęty lub nagrody dla uczniów w szkole
i podczas godzin szkolnych. Ponadto uczniom nie wolno
przynosić do szkoły przysmaków z okazji urodzin ani
żadnych innych uroczystości w godzinach szkolnych.
Nie wolno także wysyłać zaproszeń urodzinowych do
szkoły, chyba że zaproszone zostaną wszystkie dzieci
z klasy. To pozwoli uniknąć poczucia wykluczenia lub
zranionych uczuć.

Program wydłużonego dnia dla klasy zerowej (Extended Day
Kindergarten – EDK).
• Uczniowie uczestniczący w programie wydłużonego dnia
mają przerwę obiadową o 11:00.

•

Transport

Rowery/hulajnogi

•

•

•

•
•

Obsługę transportu autobusowego zapewnia First Student
Transportation: 847-635-9877
Zapewniony zostanie wykaz dostępnych przystanków
w drodze do szkoły i ze szkoły. Firma nie zapewnia
dowozu dzieci pod dom. Możliwe jest, że uczniowie będą
musieli przejść parę ulic do domu, w zależności od ich
wieku. Wszelkie informacje dotyczące trasy, opóźnień
i niepowodzeń związanych z transportem dzieci należy
kierować do firmy First Student pod numer telefonu 847635-9877.
Autobus powrotny jest dostępny o 16:00 we wtorki, środy
i czwartki dla uczniów od 6 do 8 klasy oraz uczniów 5
klasy, którzy uczęszczają na zajęcia orkiestry lub zespołu.
Autobus powrotny z godziny 16:00 jedzie inną trasą i
zatrzymuje się na innych przystankach niż w przypadku
standardowych tras. Przystanki powrotne mogą być
usytuowane parę ulic dalej od domu, a godziny przyjazdu
autobusu mogą ulegać zmianie w zależności od liczby
wracających uczniów.

•

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rowery ani
hulajnogi. Osoby korzystające z rowerów i hulajnóg
muszą przemieszczać się najbezpieczniejszymi trasami
i przechodzić przez przejścia na ruchliwych ulicach,
którymi kieruje strażnik.
Rowery należy parkować przy stojakach rowerowych
i przypinać je. Zalecamy także rejestrację rowerów
w komisariacie policji Des Plaines.

Opieka nad mieniem szkolnym
Iroquois Community School to nasz drugi dom, a
odpowiedzialnością członków społeczności ICS jest pomoc
w utrzymaniu jej mienia. Prosimy rodziców, aby
przeprowadzili rozmowę ze swoimi dziećmi na temat tego,
jak ważny jest udział w utrzymaniu budynku i terenów szkoły
w dobrym stanie i czystości. Niszczenie mienia szkolnego
i wandalizm nie będą tolerowane. Musimy współpracować,
aby ICS była szkołą, z której będziemy mogli być dumni.

Informacje o aktualnościach ICS

Biuro rzeczy znalezionych

•

Dzieci w każdym wieku gubią rzeczy. Aby zgubione
przedmioty wracały do właścicieli i aby promować
uczciwość, zorganizowaliśmy pudełko na rzeczy „zagubione
i znalezione”, które pomieści ubrania i większe przedmioty.
Co pewien czas nieodebrana odzież jest przekazywana w
formie darowizny, dlatego też zalecamy sprawdzanie pudełka,
jeśli podejrzewają Państwo, że dziecko mogło coś zgubić.
Przypominamy, aby oznaczyć wszystkie ubrania, które
dziecko może zdjąć w szkole (płaszcze, buty, rękawiczki,
czapki itp.). Pieniądze, biżuterię, klucze itp. należy oddawać
do sekretariatu.

•

Sekretariat prowadzi kalendarz codziennych wydarzeń
na stronie internetowej naszego okręgu: www.d62.org/
Iroquois/home/index.html
Dyrektor szkoły, Kelly Krueger, przesyła wiadomość e-mail
zawierającą wykaz szkolnych wydarzeń na nadchodzący
tydzień wszystkim rodzinom uczniów ICS.

Wolontariat
•

•

Osoby zainteresowane wolontariatem w ICS, w okręgu
szkolnym nr 62, muszą wypełnić wniosek o pracę w
ramach wolontariatu. Wniosek o taką pracę należy
wypełnić przynajmniej tydzień przed datą rozpoczęcia
pracy w ramach wolontariatu. Ma to na celu zapewnienie
bezpieczeństwa naszych uczniów i Państwa dzieci.
Wniosek o pracę w ramach wolontariatu można znaleźć
na stronie: https://www.applitrack.com/d62volunteer/
onlineapp/default.aspx

Zajęcia dodatkowe
Iroquois Community School wierzy w rozwój „całego dziecka”,
i oferuje uczniom możliwość zaangażowania się w zajęcia
pozalekcyjne, poszerzenia wiedzy i rozwijania zainteresowań.
Niektóre z naszych zajęć pozalekcyjnych to: patrole
uczniowskie, rada uczniów, kluby czytelnicze, lekkoatletyka,
zespół, orkiestra i wiele innych.

Ogólne zasady zachowania
Iroquois Community School wierzy w budowanie
i utrzymywanie pozytywnej atmosfery uczenia się przez
rozwijanie pozytywnych cech charakteru i komunikowanie
oczekiwania pozytywnego zachowania. W szkole korzystamy
z powszechnego w całym kraju programu mającego na celu
rozwój zarówno pozytywnych cech charakteru, jak i zachowań
naszych uczniów. Jest to „Program Wsparcia Pozytywnych
Zachowań” (Positive Behavior Interventions and Supports –
PBIS).
Pracownicy szkoły Iroquois Community School opracowali
matrycę oczekiwanych zachowań pod tytułem „Oczekiwania
względem wojowników”. Trzy główne zachowania są
następujące:
• Dbaj o szacunek
• Dbaj o bezpieczeństwo
• Dbaj o odpowiedzialność i gotowość do nauki
Oczekiwania względem wojowników są zgodne z naszym
pozytywnym modelem zarządzania zachowaniami.
Jeśli uczeń potrzebuje pomocy w osiąganiu naszych
pozytywnych celów behawioralnych w drodze do swojego
rozwoju edukacyjnego lub emocjonalnego, pracownik szkoły
może wymagać od dziecka uczestnictwa w lekcjach z zakresu
oczekiwania względem wojownika (Warrior Expectation
Class) lub w warsztatach grupowych (BIG Workshop –
Behaviour Intervention Group). Lekcje i warsztaty odbywają
się w czasie wyznaczonej przez harmonogram przerwy.
Lekcje Warrior Expectation Class oraz warsztaty
BIG Workshop zostały opracowane, aby wspierać uczniów
w rozwoju osobistym i pracy nad niedoskonałościami.

Rada nauczycieli i rodziców
Iroquois Community School
(Parent Teacher Council – PTC)
Iroquois Community School ma aktywną Radę nauczycieli
i rodziców, która zaprasza i przyjmuje rodziców oraz chętnie
korzysta z ich pomocy i wsparcia. W ciągu roku szkolnego
odbywa się wiele działań szkolnych sponsorowanych
przez Radę.

Notes
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