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Letter from the Principal & Assistant Principal
Dear North Families,
Our mission is to provide a safe and welcoming elementary school experience. Our students are returning to school resilient
following a global world epidemic. Our goal is to continue to provide a rigorous, differentiated instruction to develop all students
with a focus on teaching the whole child to be a successful and socially motivated student in the community.
North School blends Restorative Practices with our 5th grade Peer Jury team as well as school-wide PBIS (Positive Behavior
and Intervention Supports) to celebrate with our students and provide them with the tools needed to be change agents.
Our students are being prepared to be writers, readers, and critical thinkers who will be equipped for middle school, as well
as the global world. We understand that education is rapidly changing which is why we must continue to evolve and design
innovative lessons. That is why it is imperative that we ensure equity for all students in all subjects.
The most successful children are those whose parents and guardians are involved in the education of their child. We will
continue hosting a series of Coffee with the Principal meetings and Family Engagement Committee meetings for all parents.
Warm Wishes,
Dr. Margo Giannoulis King
Principal
Mrs. Heather Cassidy
Assistant Principal
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North School Restorative Practices
and Peer Jury

Restorative Practices encourages a culture of inclusiveness
and builds a fair process into decision making. Students
acquire skills to address the impact of their actions including
cooperation, mutual trust, and understanding.

Arrival & Dismissal
Walking Safety and Travel Routes:
Cooperation between home and school can help to maintain
an effective safety program. Please instruct your child
to travel to and from school by the safest route, taking
advantage of corners where crossing guards are stationed.

•

Builds community between educators, student,
and families

•

Celebrates accomplishments

BICYCLES

•

Manages conflict

•

Rebuilds relationships that have been harmed

The school assumes no responsibility for bicycles. Riders
should travel by safest routes and should walk their bicycles
across busy streets where adult guards are available. All
bicycles must be WALKED on the walks or playground and
are not to be ridden off of the school grounds during the
school day. All bicycles are to be locked and parked in the
bicycle racks. If these racks are full, then the overflow should
be parked next to the racks in an orderly fashion. Obey all
safety and traffic rules on the way to and from school. Any
students not following these rules may be asked to leave
his or her bicycle at home. District 62 and North Elementary
School will not be responsible for lost or stolen bicycles.

North Elementary School
Mission Statement
The North School Learning community encourages students
to be safe, respectful and ready to become life long leaders.

School Organization
North Elementary School offers programs and services
to students in grades K-5. The school is organized into
Professional Learning Community (PLC) grade level teams
to provide equity to all students in academics with social and
emotional learning (SEL).
North Elementary School has an A.M. section and a
P.M. section of kindergarten that follows a co-teaching
model, three first grade sections and a bilingual section,
three second grade sections and a bilingual section,
three third grade sections and a transitional section,
four fourth grade sections, and four fifth grade sections.

BUS INFORMATION
Students who ride a school bus to and from school or on a
special trip must obey the following rules:
•

form straight, orderly lines while waiting to board the bus

•

wait until the bus has stopped before getting on or off

•

follow every direction given by the supervising teacher
and the bus driver

•

sit facing the front of the bus

•

keep hands, arms, and heads inside the bus

•

nothing may be thrown out of bus windows
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The safety of the children makes it imperative that rules
be observed. If a bus driver writes up a report about poor
bus behavior, parents may be notified by a teacher or
the principal.

Kindergarten students will line up in the main hallway,
and a student patrol will take them to their classroom
at 9:00 a.m.
•

Students MAY NOT enter classrooms until 9:00 a.m.,
unless otherwise directed to do so by a teacher.

CAR DROP OFF ARRIVAL
The following are the procedures for morning student arrival
by car only:
•

ALL students will be dropped off in the circle in front of the
main front door (NOT in the parking lot).

•

Students will then proceed to the playground blacktop
(except during winter months).

•

Supervisors and student patrols will be stationed in front
of school and on the playground blacktop.

•

Parents may NOT drop students in the parking lot for
obvious safety reasons.

•

Students SHOULD NOT ARRIVE AT SCHOOL BEFORE
8:35 a.m., because there is no adult supervision at
that time.

•

ALL grades K-5 students will line up no earlier than 8:45
a.m. on the blacktop. They will line up on their assigned
painted line.

•

Students who walk to school will come directly to the
blacktop.

•

Supervisors will be assigned to the playground doors. At
the 8:55 a.m. bell, students will be directed to enter and
proceed to their classrooms.

•

Students arriving after 8:55 a.m. will enter through the
front doors. There will be adult supervisors and patrol at
the door until 9:00 a.m.

•

Students arriving after 9:00 a.m. may be marked tardy.

•

In severe or inclement weather, and during the cold and
wet winter months, students will be allowed to enter
school at 8:45 a.m. through the playground door or the
front door. Students will sit in the gym. Students may NOT
enter the classroom without the teacher’s permission.

ARRIVAL (WINTER)
During the cold and wet winter months (typically from
December through March, but dates may vary), the following
are the procedures for morning student arrival:
•

ALL students will be dropped off in the circle in front of
the main front door (NOT in the parking lot).

•

Students SHOULD NOT ARRIVE AT SCHOOL BEFORE
8:35 a.m., because there is no adult supervision at
that time.

•

Students will then proceed directly into the building.

•

Supervisors may be stationed in front of school and will
be supervising the hallways inside the building.

•

Parents may NOT drop students in the parking lot for
obvious safety reasons.

•

ALL grades 1-5 students will come inside and sit in the gym.
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Students should not arrive at school before 8:35 in
the morning, because there is no outside supervision
available. Afternoon kindergarten students should not
arrive before 12:55 for the same reason. Exceptions will be
made for patrol members, teacher-supervised activities, a
special pass for the LMC, or due to unpredictable bus arrival
times. All classes will be dismissed fifteen minutes early
each Monday (3:15 p.m.) during the year to permit teachers
to attend faculty, professional development, or committee
meetings and activities. On days preceding winter, spring,
and summer recess, students will be dismissed at 3:15 p.m.
Stop, drop, & go:
The drop off zone in the front of the school has been
designated as a NO PARKING area. If you need to park and
wait for any reason, please do so in the lot adjacent to North
Elementary School. At no time should any car park, wait,
or drive through the fire lane in front of the main entrance,
which is clearly marked as such. The safety of North
students and staff depends on these rules being followed.
Please maintain a single lane, pull up to the front, STOP,
DROP off your child(ren), and GO!
Please DO NOT DOUBLE PARK in the parking lot. This
is very dangerous. If there are no spaces available in the
parking lot, park on the street and/or drive through the circle.
After school, ask your child to wait for you near the front door
so you can easily STOP and GO. Students should NOT be
picked up in the parking lot. Students MAY NOT wait at the
playground to get picked up. In addition, DO NOT PARK
IN THE DISABLED PARKING SPACES unless you have
the appropriate disabled parking placard. If you do, you
will run the risk of being ticketed by the Des Plaines Police
Department.
DISMISSAL
At the end of the school day, ALL STUDENTS WHO ARE
NOT TAKING THE BUS WILL BE DISMISSED VIA THE
FRONT DOOR (entrance #1). ALL students who are being
picked up will walk to the front area of the school in front of
the main entrance to wait to be picked up. Please do not pick
up your child at the south end of the driveway. Students MAY
NOT be picked up at the playground. There is no supervision
there after school. Pull up to the front of the school, and if
your child is not there, please drive around the circle again.
DO NOT PICK YOUR CHILD UP IN THE PARKING LOT.

Cell Phone Use
The use of mobile phones on or near school grounds while
driving is prohibited. If you choose to do so, you will run the
risk of being ticketed by the Des Plaines Police Department.

Lunch/Recess Rules & Procedures
Eating lunch at school and utilizing the school grounds
during lunch/recess requires cooperation so that the lunch/
recess period is a pleasant and safe time for everyone.

Parents/authorized caregivers must sign the student both in
and out in the office. All students must come to the office
first. The parent/caregiver should be in the parent area prior
to the 12:10 p.m. dismissal to meet their student. They will
then be released to their parent/caregiver. To further ensure
that the student will be accounted for, we will have a list at
the front desk of students going home for lunch. Parent/
caregiver MUST enter the building at no later than 1:00 to
sign their student back in. PLEASE DO NOT DROP OFF IN
FRONT OF SCHOOL WITHOUT SIGNING IN. Also, please
do not sign in and out at the same time.

There may be assigned seating during lunch hour. Students
are expected to stay in their seats for safety purposes.

North Elementary School PBIS
Behavioral Expectations

During lunch/recess, students are under the supervision of
staff members and are expected to follow PBIS expectations
and CHAMPS directions as given. Misbehavior during lunch/
recess is considered a disciplinary issue and appropriate
restorative actions may be taken. Failure to follow lunchroom
or playground guidelines can result in restorative action.

Students are expected to conduct themselves at all times in
a manner that will bring credit to their family, community and
school. It is important for the students to understand that all
staff are responsible for their conduct during school hours,
while anywhere on school grounds, on the bus, and at all
school functions. Our expectations are that students will be
respectful, safe, ready to learn and caring.

Lunch hour recess is held outdoors whenever possible.
Students should dress appropriately for all weather
conditions. We will not send students outside for recess
when the temperature and/or the wind chill is below ten
degrees. Students must participate in outdoor recess
unless otherwise noted by a doctor. A doctor’s note
must be provided to the health clerk in the case that
a student cannot go outside for recess for a medical
reason. Students may not be permitted to stay inside for
recess without notification from a doctor.
If a parent wants a child to come home for lunch, they must
physically come in and sign them out and sign them back in
again upon their return. In the instance that you have made
arrangements for your child to go to a friend’s, neighbor’s,
or caregiver’s during the lunch hour, you will need to call
or send a note to the office specifying the date and the
students’ lunch hour destination. The sign in/out procedure
will need to be followed by the person/s stated in the phone
call or note.
It will be expected that students will go outside for
recess every day with the exception of during inclement
weather. In the winter, students will go outside for recess
when the temperature and/or wind chill is ten degrees
or higher. Please send your children with the appropriate
outerwear for the weather. Teachers and recess supervisors
reserve the right to ask students to wear a coat, jacket, or
sweatshirt when the temperature is cool or cold. Students
may be asked to come inside and borrow one if one is not
present at school.

In addition, all students are expected to:
•

attend school daily (unless ill)

•

arrive on time

•

be prepared to work every day

•

complete homework/class assignments

•

keep desks and lockers clean and organized

•

solve conflicts in a peaceful manner

If a North student chooses not to live up to his/her fullest
potential as a person of character, teachers will follow
through with reteaching expectations that include and are
not limited to keeping a student inside the classroom during
recess, writing a note home, calling home, emailing home,
sending home a student incident form (white sheet), initiating
a parent conference, and/or meeting with the principal.
Bullying Prevention:
In coordination with all District 62 schools, North Elementary
School addresses bullying prevention through our Second
Step curriculum as well as through classroom meetings and
restorative circles. We also conduct Bullying Prevention
Month in October!
There are four basic anti-bullying rules at North
Elementary School:
•

We will not bully others.

•

We will try to help students who are bullied.

•

We will try to include students who are left out.

•

If we know that someone is being bullied, we will tell an
adult at school and an adult at home.
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North Elementary School Expected Behaviors
North

Over the course of the 2020-2021 school year, North staff will
continue to develop and implement the bullying prevention
program and include recognition of classrooms and students
who are consistently adhering to our anti-bullying policies as
well as expected behaviors. In addition, we have developed
discipline procedures for students who do not adhere to our
anti-bullying policies as well as the consequences that will
accompany such behaviors.

Student Office of Discipline
Referral Forms
At any time a student does not follow school and classroom
behavior expectations, a teacher may issue a Student Office
of Discipline Referral Form to the student. The form outlines
the type of incident that occurred, where it occurred, a written
description of what occurred, and what action was taken by
the teacher or principal. A parent will be called by the teacher
and or principal.
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North Elementary School General
Information
CHANGE OF ADDRESS, TELEPHONE NUMBER
AND EMAIL ADDRESS
It is very important that every student maintain an up-todate address, telephone number, and email address with
the school office. Please notify the office immediately if you
make any changes during the year. Correct numbers are
necessary for communication between home and school
especially in the event of a health emergency. The principal
and assistant principal will typically email the weekly Parent
Top 5 News on Fridays, so please ensure the school has a
correct email address on file so you can receive it.
FIELD TRIPS
Field trips are periodically planned to provide educational
and/or cultural benefit. Field trips offer students an
opportunity for improvement in self-discipline, the practice of
consideration for others, and the experience in learning to
behave in a variety of new situations. All trips are supervised
by teachers and/or other appointed adults. Families are

North Elementary School Expected Behaviors
North

notified as to the location, time, mode of transportation,
necessity for lunches, fees, etc., of all field trips. A permission
slip, signed by a parent or legal guardian, is necessary
for the student to participate on each field trip. If a family
member wishes to chaperone a field trip, the family member
must have applied to be a D62 volunteer first before being
considered. Please ask your child’s teacher about how to
apply to become a volunteer.

LOST AND FOUND
A lost and found box is available near the playground doors.
Valuable items will be brought to the office when found.
Please make sure you child’s name is marked on all apparel,
lunch boxes, and other personal items brought to school.
The lost and found box will be emptied periodically, so please
check regularly if your child is missing an item. Lost, stolen,
and/or damaged personal property cannot be replaced at the
expense of the District or North Elementary School.

GYMNASIUM USE
Students will be using the gymnasium throughout the school
year during physical education classes. It is required that
students have a second pair of gym shoes for use in the
gymnasium.
LEAVING SCHOOL GROUNDS
Students are not allowed to leave the school grounds during
school hours for any reason without the knowledge and
consent of their teacher or the principal. Permission to leave
the school grounds will only be granted upon written or
verbal request from a student’s parent or guardian.

SNACK TIME
Student “snack time” is a part of many classrooms at North
Elementary School. The students are allowed to bring fruit,
vegetables, cheese, and yogurt. Students may not bring
unhealthy food items (cookies, potato chips or Cheetos, for
example) for snack time.
For birthday celebrations, students will participate in
“birthday fun” activities rather than bringing in food items to
celebrate. Each teacher will give their students a menu of
activities students can choose from in order to celebrate their
birthdays. Parents may not send in any food for birthday
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celebrations. For classroom parties (such as Halloween
and winter parties), food is not permitted to celebrate as per
District 62 Board Policy.
If families do not adhere to the guidelines listed above,
students will not be allowed to share their food, and/or
families will be called to come and pick up the food items that
they send in.
*Teachers will not reward students and classrooms with food,
nor are they permitted to have food-based celebrations
(such as end-of-the-year parties).
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
North Elementary School hosts a wide variety of extended
school day activities during the school year. These activities
may take place before, during, and/or after school. We will
send home and post information on our school website
regarding these activities as they become available during
the school year.
SCHOOL PRIDE
North Elementary School is a school to be proud of and to
be respected. We have a beautiful facility and an excellent
faculty and staff. Everyone is expected to do his or her very
best to maintain our school. Students should keep things
picked up around their desks or tables. They should also
help keep the restrooms neat by throwing paper towels
into the wastebaskets only. Pens, pencils, or any type
markers are not allowed in the restrooms. Also, we have
an Environmental Club to remind you to recycle, recycle,
recycle! If everyone pitches in to help, we can keep our
school looking neat and clean.
ELECTRONIC DEVICES
At North Elementary School, ALL electronic devices are to
be turned off and kept in the locker during school hours,
unless otherwise directed by a teacher or the principal.
Students who violate this rule are subject to consequences
by a teacher or the principal. Electronic devices can be
confiscated, and if so, a parent or guardian will be notified to
come to school to retrieve it.
For parents of, third, fourth, and fifth grade students:
With the advancement of technology that is more accessible
and readily available to our students at home, the use
of tablet devices such as iPads, Kindles, and Nooks are
becoming more appropriate to be used in a school setting in
a variety of ways. In addition, iPods can be used for reading,
playing age-appropriate games, and listening to ageappropriate music. iPods can also be utilized in classrooms
as compasses, calculators, and stopwatches.
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It is important that at school we foster an environment that
encourages our students’ interests in reading along with
facilitating their use of the latest technology in and outside of
the classroom. At North, our students currently have access
to the use of laptops, iPads, iPods, eReaders, and interactive
whiteboards. We as a school are excited to be continuously
moving further towards 21st century learning skills and digital
citizenship.
Because our goal is to nourish our students’ interests and
frequency of the use of the latest technology, we at North
are happy to allow your child or children to bring their tablet,
eReader, or iPod to school for reading purposes or to be
used under the supervision of a classroom teacher or recess
supervisor for various other purposes. School Board Policy
7:190 #5, which can be found on the district’s website or in
the policy manual you received at the beginning of the school
year, outlines appropriate use of electronic devices in our
school and district and the consequences of abusing that
privilege.
Here at North, a student will have to receive parent and
teacher permission to bring and appropriately use their
tablet, eReader, or iPod in the classroom or at recess. With
that permission, it is understood by both the student and his
or her parents/guardians that the school and school district
are not liable should the device be lost, damaged, or stolen.
Additionally, should a student misuse the device in any way,
shape, or form, school personnel with have the authority
to confiscate the device and bring it to the principal or his
designee. The parent/guardian would then receive a call to
come and pick up the device, and the students’ use of the
device in school may be discontinued at that time. Mobile
phones must be turned off and stored in a student’s
locker during the school day at all times unless
otherwise directed by a faculty member.
STUDENT DRESS
A student’s appearance, including dress and grooming,
must not disrupt the educational process, interfere with
the maintenance of a positive teaching/learning climate, or
compromise reasonable standards of health, safety, and
decency. Procedures for students who dress or groom
inappropriately are developed and regularly reviewed by
the superintendent, or designee, and included in the D62
Student and Parent Handbook.
Families, please monitor what your students wear to school.
Please avoid allowing your students to wear clothing that is
too short or shows too much skin, and please do not allow
your children to wear clothing with language and/or content
that is not appropriate for an elementary school setting.

Please refer to the D62 Student and Parent Handbook for
more specifics on student dress.
STUDENT SAFETY PATROLS
Fourth and fifth grade students have the opportunity to
give back to their school community by becoming student
safety patrols. Being a patrol is a privilege and is open to
all students in fourth and fifth grade. These students must
receive parent/guardian permission to participate, and
they must act as positive role models for the entire North
student population. At the end of the year, patrol students
typically are rewarded with an outing. At any time, a student’s
patrol assignment and participation may be revoked due
to academic and disciplinary reasons. If such an incident
occurs, the student(s) in question may not participate in the
patrol outing regardless of how much time he/she spent as a
patrol. The patrol supervisors and/or the principal will make all
decisions regarding student participation in and/or revocation
of the privilege of being a student safety patrol.
NORTH ELEMENTARY SCHOOL FAMILY
ENGAGEMENT COMMITTEE
North School has an active Family Engagement Committee
with parent representatives, administration and staff, which
invites and welcomes all parents as well as their help
and support.
We hold multiple Coffee with the Principal meetings and
monthly Family Engagement meetings to plan events in the
community and inside the school. We love all of our parents!
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Carta del Director
Estimadas Familias de North,
Nuestra misión es proporcionar una experiencia segura y agradable en la escuela primaria. Nuestros estudiantes están
resistentes después de una epidemia mundial global. Nuestro objetivo es continuar brindando una instrucción rigurosa
y diferenciada para desarrollar a todos los estudiantes con el enfoque en enseñarles a ser estudiantes exitosos y motivados
socialmente en la comunidad.
North School combina las Prácticas Restaurativas con nuestro Equipo de Jurado de 5to grado, así como con PBIS
(Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo) en toda la escuela para celebrar con nuestros estudiantes y brindarles
las herramientas necesarias para ser agentes de cambio.
Nuestros estudiantes se están preparando para ser escritores, lectores y pensadores críticos que estarán equipados para
la escuela secundaria, así como para el mundo global. Entendemos que la educación está cambiando rápidamente, por
eso debemos seguir evolucionando y diseñando lecciones innovadoras. Es por eso que es imperativo que garanticemos la
equidad para todos los estudiantes en todas las materias.
Los niños más exitosos son áquellos cuyos padres y tutores participan en la educación de sus hijos. Continuaremos
ofreciendo una serie de Reuniones de Café con la Directora y del Comité de Participación Familiar para todos los padres.
Atentamente,
Dra. Margo Giannoulis King
Directora
Sra. Heather Cassidy
Sub Directora

North Elementary School
Dra. Margo Giannoulis King, Directora y Sra. Heather Cassidy, Sub Directora
1789 Rand Road • Des Plaines, IL 60016-3509
T: 847-824-1399 • F: 847-824-1768 • north.d62.org
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Prácticas Restaurativas y Jurado
de Estudiantes de North School
Respuesta a un
comportamiento desafiante
¿QUÉ PASÓ?
¿EN QUÉ ESTABA PENSANDO
EN ESE MOMENTO?
¿EN QUÉ HA PENSADO
DESDE ENTONCES?
¿QUIÉN SE HA VISTO AFECTADO
POR LO QUE USTED HIZO Y CÓMO?
¿QUÉ CREE QUE NECESITA HACER
PARA HACER LAS COSAS BIEN?

Las Prácticas Restaurativas animan una cultura de inclusión
y desarrollan un proceso justo en la toma de decisiones. Los
estudiantes adquieren habilidades para dirigirse al impacto
de sus acciones, incluso la cooperación, la confianza mutua
y la comprensión.

Llegadas y Salidas
Seguridad para Caminar y Rutas de Viaje:
La cooperación entre el hogar y la escuela puede ayudar
a mantener un programa de seguridad eficaz. Favor de
enseñar a su hijo que viaje a y de la escuela por la ruta más
segura, aprovechando las esquinas donde están asignados
los guardias de cruce.

•

Desarrollan una comunidad entre educadores,
estudiantes y familias

•

Celebran logros

BICICLETAS

•

Manejan conflictos

•

Recuperan relaciones que han sido dañadas

La escuela no asume ninguna responsabilidad por las
bicicletas. Los ciclistas deberían viajar por las rutas
más seguras y caminar con sus bicicletas por las calles
concurridas donde hay guardias adultos disponibles. Todos
los ciclistas deben CAMINAR con sus bicicletas en las
banquetas o en el patio de recreo y no deben ser llevadas
fuera de la propiedad escolar durante el día escolar. Todas
las bicicletas deben estar con candados y estacionadas en
los sitios asignados. Si estos sitios están llenos, entonces
deben estacionarse junto a los sitios de manera ordenada.
Deben obedecer todas las reglas de seguridad y tráfico a y
de la escuela. Se les puede pedir a los estudiantes que no
sigan estas reglas que dejen su bicicleta en casa. El Distrito
62 y North Elementary School no serán responsables por las
bicicletas perdidas o robadas.

Misión de North Elementary School
La comunidad de aprendizaje de North School anima a los
estudiantes a que estén seguros, sean respetuosos y estén
listos para convertirse en líderes de por vida.

Organización Escolar
North Elementary School ofrece programas y servicios a
estudiantes en los grados K-5. La escuela está organizada
en equipos de nivel de grado de la Comunidad de
Aprendizaje Profesional para proporcionar equidad a todos
los estudiantes en las materias académicas con aprendizaje
social y emocional.
North Elementary School tiene una sección A.M. y
una sección P.M. de kinder que sigue un modelo de
co enseñanza, tres secciones de primer grado y una
sección bilingüe, tres secciones de segundo grado y
una sección bilingüe, tres secciones de tercer grado y
una sección de transición, cuatro secciones de cuarto
grado y cuatro secciones de quinto grado.

INFORMACIÓN SOBRE LOS AUTOBUSES
Los estudiantes que viajan en un autobús escolar a y
de la escuela o en un viaje especial deben obedecer las
siguientes reglas:
•

formar líneas rectas y ordenadas mientras esperan para
abordar el autobús

•

esperar hasta que el autobús se haya detenido antes de
subirse o bajarse
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•

seguir todas las instrucciones dadas por el maestro
supervisor y el conductor del autobús

•

sentarse viendo al frente del autobús

•

mantener las manos, los brazos y la cabeza dentro
del autobús

•

no arrojar nada por las ventanas del autobús

La seguridad de los niños hace imperativo que se observen
las reglas. Si un conductor de autobús redacta un informe
sobre el mal comportamiento en el autobús, los padres
pueden ser notificados por un maestro o la directora.
LLEGADAS DE VEHÍCULOS POR LA MAÑANA
Los siguientes son los procedimientos para la llegada de
estudiantes por la mañana solamente en vehículo:
•

TODOS los estudiantes serán dejados en el
círculo enfrente de la puerta principal (NO en el
estacionamiento).

•

Luego los estudiantes caminarán al patio de recreo
(excepto durante los meses de invierno).

•

Los supervisores y las patrullas estudiantiles estarán
enfrente de la escuela y en el asfalto del patio de recreo.

•

Los padres NO pueden dejar a los estudiantes en el
estacionamiento por obvias razones de seguridad.

•

Los estudiantes NO DEBERÍAN LLEGAR A LA ESCUELA
ANTES DE LAS 8:35 a.m., porque no hay supervisión de
un adulto en ese momento.

•

TODOS los estudiantes de grados K-5 se alinearán no
antes de las 8:45 a.m. en el asfalto. Se alinearán en su
línea pintada asignada.

•

Los estudiantes que caminan a la escuela vendrán
directamente al asfalto.

•

Se asignarán supervisores en las puertas del patio
de recreo. Al sonar la campana de las 8:55 a.m., los
estudiantes serán dirigidos a entrar e ir a sus salones de
clases.

•

Los estudiantes que lleguen después de las 8:55 a.m.
entrarán por las puertas principales. Habrá supervisores
adultos y una patrulla en la puerta hasta las 9:00 a.m.

•

Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 a.m.
pueden ser marcados tarde.

•

En clima severo o inclemente y durante los meses fríos
y húmedos de invierno, los estudiantes podrán entrar a
la escuela a las 8:45 a.m. a través de la puerta del patio
de recreo o la puerta de entrada. Los estudiantes se
sentarán en el gimnasio. Los estudiantes NO pueden
entrar al salón de clases sin el permiso del maestro.

LLEGADAS (INVIERNO)
Durante los meses fríos y húmedos de invierno
(generalmente de diciembre a marzo, pero las fechas
pueden variar), los siguientes son los procedimientos para la
llegada de los estudiantes por la mañana:
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•

TODOS los estudiantes serán dejados en el
círculo enfrente de la puerta principal (NO en el
estacionamiento).

•

Los estudiantes NO DEBERÍAN LLEGAR A LA ESCUELA
ANTES DE LAS 8:35 a.m., porque no hay supervisión de
un adulto en ese momento.

•

Los estudiantes entrarán directamente a la escuela.

•

Los supervisores pueden estar enfrente de la escuela y
supervisarán los pasillos.

•

Los padres NO pueden dejar a los estudiantes en el
estacionamiento por obvias razones de seguridad.

•

TODOS los estudiantes de los grados 1-5 entrarán y se
sentarán en el gimnasio.

•

Los estudiantes de kinder se alinearán en el pasillo
principal, y una patrulla estudiantil los llevará a su salón
de clases a las 9:00 a.m.

•

Los estudiantes NO PUEDEN entrar a sus salones de
clases hasta las 9:00 a.m., a menos que un maestro
indique lo contrario.

Los estudiantes no deberían llegar a la escuela antes
de las 8:35 de la mañana, porque no hay supervisión
externa disponible. Los estudiantes de kinder de la tarde
no deberían llegar antes de las 12:55 por la misma razón.
Se harán excepciones para los miembros de la patrulla,
actividades supervisadas por un maestro, un pase especial
para el LMC o debido a tiempos de llegada de autobuses
impredecibles. Todas las clases saldrán quince minutos más
temprano cada lunes (3:15 p.m.) durante el año para permitir
que los maestros asistan a las reuniones y actividades de
la facultad, de desarrollo profesional o de comité. Los días
antes de las vacaciones de invierno, primavera y verano, los
estudiantes saldrán a las 3:15 p.m.
Parar, dejar e irse:
La zona de entrega enfrente de la escuela ha sido designada
como un área de NO ESTACIONAMIENTO. Si necesitan
estacionarse y esperar por cualquier motivo, favor de
hacerlo en el estacionamiento adyacente a North Elementary
School. En ningún momento deben estacionarse, esperar
o manejar a través del carril de incendios enfrente de la
entrada principal, que está claramente marcado como tal.
La seguridad de los estudiantes y el personal de North
dependen de que sigan estas reglas. ¡Favor de mantener
un solo carril, acercarse al sitio designado para dejar a su
hijo(s) e irse!
Favor de NO ESTACIONARSE EN DOBLE FILA en el
estacionamiento. Esto es muy peligroso. Si no hay espacios
disponibles en el estacionamiento, estaciónense en la calle o
manejen a través del círculo. Para recoger a su hijo, pídanle
que los espere cerca de la puerta principal para que puedan
PARAR e IRSE fácilmente. Los estudiantes NO deberían

ser recogidos en el estacionamiento. Los estudiantes NO
PUEDEN esperar en el patio de recreo para que los recojan.
Además, NO SE ESTACIONEN EN LOS ESPACIOS
DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS a
menos que tengan una placa de estacionamiento para
discapacitados apropiada. Si lo hacen, correrán el riesgo de
ser multados por el Departamento de Policía de Des Plaines.

estén por debajo de los diez grados. Los estudiantes
deben participar en el recreo al aire libre a menos que
un médico indique lo contrario. Se debe proporcionar
una nota de un médico al empleado de salud en caso de
que un estudiante no pueda salir al recreo por una razón
médica. No se les permitirá a los estudiantes quedarse
adentro para el recreo sin notificación de un médico.

SALIDAS

Si un padre quiere que un niño vaya a casa a almorzar, debe
entrar físicamente y firmar su salida y volver a firmar su
regreso. En el caso de que haya hecho arreglos para que su
hijo vaya a la casa de un amigo, vecino o cuidador durante
la hora del almuerzo, deberá llamar o enviar una nota a la
oficina especificando la fecha y el destino de la hora del
almuerzo de los estudiantes. El procedimiento de las firmas
de salida y regreso deberá ser seguido por las personas
indicadas en la llamada telefónica o nota.

Al final del día escolar, TODOS LOS ESTUDIANTES QUE
NO TOMEN EL AUTOBÚS SERÁN DESPEDIDOS POR LA
PUERTA DELANTERA (entrada #1). TODOS los estudiantes
que están siendo recogidos caminarán hacia el área
delantera de la escuela enfrente de la entrada principal para
esperar a que los recojan. Favor de no recoger a su hijo en
el extremo sur de la entrada. Los estudiantes NO PUEDEN
ser recogidos en el patio de recreo. No hay supervisión
allí después de clases. Acérquense al sitio designado
enfrente de la escuela, y si su hijo no está allí, conduzcan
nuevamente alrededor del círculo. NO RECOJAN A SU HIJO
EN EL ESTACIONAMIENTO.

Uso del Teléfono Celular
Se prohíbe el uso de teléfonos móviles en o cerca de
la propiedad escolar escuela mientras se conduce. Si
eligen hacerlo, correrán el riesgo de ser multados por el
Departamento de Policía de Des Plaines.

Almuerzo/Recreo Reglas
y Procedimientos
Almorzar en la escuela y utilizar la propiedad escolar durante
el almuerzo/recreo requieren cooperación para que el
período del almuerzo/recreo sea un momento agradable y
seguro para todos.
Se pueden asignar asientos durante la hora del almuerzo.
Se espera que los estudiantes permanezcan en sus asientos
por razones de seguridad.
Durante el almuerzo/recreo los estudiantes están bajo
la supervisión de los miembros del personal y se espera
que sigan las expectativas de PBIS y las instrucciones de
CHAMPS según lo indicado. El mal comportamiento durante
el almuerzo/recreo se considera un asunto disciplinario y
se pueden tomar acciones restaurativas apropiadas. El
incumplimiento de las normas de la cafetería o del patio de
recreo puede resultar en una acción restaurativa.
El recreo de la hora del almuerzo se lleva a cabo al aire
libre siempre que sea posible. Los estudiantes deberían
vestirse adecuadamente para todas las condiciones
climáticas. No enviaremos a los estudiantes afuera al
recreo cuando la temperatura y/o la sensación térmica

Se espera que los estudiantes salgan al recreo todos los
días, excepto durante el mal tiempo. En el invierno, los
estudiantes saldrán al recreo cuando la temperatura y/o la
sensación térmica es de diez grados o más. Envíen a sus
hijos con la ropa y abrigo adecuados para el clima. Los
maestros y supervisores de recreo se reservan el derecho
de pedirles a los estudiantes que usen un abrigo, chamarra
o sudadera cuando la temperatura es fresca o fría. Se les
puede pedir a los estudiantes que entren y pidan prestado
uno si no está presente en la escuela.
Los padres/cuidadores autorizados deben firmar la entrada
y salida del estudiante en la oficina. Todos los estudiantes
deben venir a la oficina primero. El padre/cuidador debe
estar en el área de padres antes de la salida de las 12:10
p.m. para encontrarse con su hijo. Luego serán entregados
a su padre/cuidador. Para una mayor seguridad, tendremos
una lista en la recepción de los estudiantes que van a casa
a almorzar. Los padres/ cuidadores DEBEN entrar a la
escuela a más tardar a la 1:00 para firmar el regreso de su
hijo. POR FAVOR NO DEJEN A SU HIJO ENFRENTE DE
LA ESCUELA SIN FIRMAR. Tambien, favor de no firmar la
salida y el regreso al mismo tiempo.

North Elementary School
Expectativas de
Comportamiento PBIS
Se espera que los estudiantes se comporten en todo
momento de una manera que otorgue crédito a su familia,
comunidad y escuela. Es importante que los estudiantes
comprendan que todo el personal es responsable de su
conducta durante el horario escolar, en cualquier lugar de la
escuela, en el autobús y en todas las funciones escolares.
Nuestras expectativas son que los estudiantes sean
respetuosos y compasivos y que estén seguros y listos
para aprender.
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North Elementary School–Normas De Comportamiento Esperado
Comporta-miento
Esperado en
North

Recreo de Afuera
3 = Voz Alta

Autobús
1 = Voz Baja

Salida del
Autobús
1 = Voz Baja

Recoger en Coche
1 = Voz Baja

Recreo de Adentro
Película 0 = Voz de
Susurro

Asambleas/
Eventos a Nivel
Escolar

Juegos 1 = Voz Baja

0= Voz de Susurro

Ser Responsable

• Formarte en la
fila sin demora y
calladamente.
• Vestirte
apropiadamente
para el tiempo.
• Estar preparado.

• Escuchar al
conductor del
autobús.
• Seguir las
instrucciones.

• Escuchar a los
supervisores y a las
patrullas.
• Formarte en tu fila.

• Salir de la escuela
por la salida
designada.
• Permanecer en la
banqueta cuando
estás esperando
que te recojan.
• Prestar atención
para escuchar tu
nombre.

• Traer los materiales
necesarios contigo.
• Formarte
sin demora y
calladamente
cuando se acaba el
recreo.
• Limpiar tu área.

• Sentarte en el
área designada.
• Entrar y salir
calladamente.
• Callarte cuando te
den la señal.

Ser Respetuoso

• Incluir a todos
los compañeros
de clase en las
actividades.
• Seguir las reglas
del juego.
• Compartir el
patio de recreo y el
equipo.

• Usar lenguaje
apropiado.

• Escuchar a los
supervisores y a las
patrullas.

• Escuchar a los
supervisores.
• Usar lenguaje
apropiado.

• Obedecer a los
supervisores de
recreo.
• Incluir a todos
los compañeros
de clase en las
actividades.

• Prestar atención
silenciosa a la
presentación.
• Aplaudir y reírte
en los momentos
apropiados.
• Sentarte (al estilo
pretzel) para que
todos puedan ver.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Ser consciente de
tus alrededores y del
espacio personal de
los otros.
*Reportar cualquier
lesión y/o acoso
escolar a los
supervisores.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Entrar y salir con
seguridad.
• Mantener los
pasillos abiertos.
• Permanecer
sentado en todo
momento.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• No correr.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Usar los cruces
de las calles y las
banquetas.
• Caminar al lado
de tu bicicleta en la
propiedad escolar.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Permanecer en tu
área designada.
• Usar el equipo
o los aparatos
apropiadamente.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Entrar y salir
de una manera
ordenada.

Estar Seguro

Niveles de ruido: 0 = Voz de Susurr, 1 = Voz Baja, 2 = Voz Interior, 3 = Voz Alta

Además, se espera que todos los estudiantes:

Prevención del Acoso Escolar:

•

asistan a la escuela diariamente (a menos que estén
enfermos)

•

lleguen a tiempo

•

se preparen para trabajar todos los días

•

completen tareas de casa/tareas de clase

•

mantengan los escritorios y casilleros limpios y
organizados

En coordinación con todas las escuelas del Distrito 62,
North Elementary School se dirige a la prevención del acoso
escolar a través de nuestro plan de estudios Second Step,
así como a través de reuniones en el salón de clases y
círculos restaurativos. ¡También llevamos a cabo el Mes de
Prevención del Acoso Escolar en octubre!

•

resuelvan conflictos de manera pacífica

Si un estudiante del Norte elige no estar a la altura de su
máximo potencial como persona de carácter, los maestros
procederán con la reenseñanza de las expectativas que
incluyen y no se limitan a mantener a un estudiante dentro
del salón de clases durante el recreo, enviar una nota a la
casa, llamar a casa, enviar un correo electrónico a casa,
enviar a casa un formulario de incidente estudiantil (hoja
blanca), iniciar una conferencia con los padres y/o una
reunión con la directora.
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Hay cuatro reglas básicas contra el acoso escolar en North
Elementary School:
•

No intimidaremos a otros.

•

Intentaremos ayudar a los estudiantes que son acosados.

•

Intentaremos incluir a los estudiantes que no están
incluidos.

•

Si sabemos que alguien está siendo acosado, se lo
diremos a un adulto en la escuela y a un adulto en casa.

En el transcurso del año escolar del 2020-2021, el personal
de North continuará desarrollando e implementando
el programa de prevención del acoso e incluirá el
reconocimiento de los salones de clases y los estudiantes

North Elementary School–Normas De Comportamiento Esperado
Comporta-miento
Esperado en
North

Pasillos
0 = Zona de
Silencio

Ser Responsable

• Tener un propósito.
• Volver a clase sin
demora.
• Cerrar tu casillero.

Cuartos de Baño
= Zona de Silencio

• Hacer tus
necesidades y
volver a clase sin
demora.
• Esperar en la fila
silenciosamente
con la clase para
las instrucciones del
maestro.
• Reportar
problemas al
maestro sin demora.

Ser Respetuoso

• Caminar en una
sola fila con la clase.

• Dar privacidad a
otros.

• Permanecer en tu
espacio personal.

• Respetar la
propiedad escolar.

• Saludar a otros con
voz de susurro.

Dentro de la
Escuela-Llegada
1= Voz Baja

• Desempacar tu
mochila.
• Hacer una
actividad
silenciosamente.
• Permanecer
sentado por tu
casillero.
• Pedir lo que
necesites al
supervisor.

Salones de Clases

Cafetería
1 = Voz Baja

Llegada Afuera
2 = Voz Alta

• Tener todas las
tareas completadas
a tiempo.

• Llegar a la cafetería
con el almuerzo/dinero
para el almuerzo/dinero
para el helado/y abrigo
para el recreo de afuera
si es necesario.

• Llegar a tiempo.

• Traer todos los
materiales al salón
de clases.
• Estar sentado
calladamente
cuando suena la
campana.

• Escuchar a los
supervisores de los
pasillos.

• Seguir las
expectativas del
salón de clases.

• Permanecer en tu
espacio personal.

• Escuchar con
atención, y esperar
tu turno para hablar.

• Usar lenguaje
apropiado.

• Ser considerado
con los otros, la
propiedad escolar y
las pertenencias de
otros.

• Formarte en la
fila de tu clase.

• Tirar la basura en el
bote de basura.

• Sentarte en la mesa
de tu nivel de grado.
No se permite apartar
asientos.
• Voz de susurro
cuando suena el
silbato.

• Escuchar a los
supervisores.
• Voz de susurro
cuando suena el
silbato.

• Seguir las
instrucciones de los
supervisores de la
cafetería.
• Formarte en la fila sin
demora y calladamente.

Estar Seguro

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.

• Mantener las
pertenencias y el
área de trabajo
nítidas.

• Caminar en los
pasillos.

• Mantener el agua
y el jabón en el
lavamanos.

• Mantener las
pertenencias
personales contigo
mismo.

• Usar los
materiales y el
equipo de una
manera segura.

• Guardar todas tus
pertenencias en el
casillero.

• Lavarte las manos
con jabón y agua.

• Caminar en la
cafetería.
• Siempre pedir a un
supervisor permiso
antes de salir de la
cafetería en cualquier
momento.
• Mantener el área del
piso y la mesa limpias.
• Reportar los
accidentes y los
derrames de leche, etc.
inmediatamente a los
supervisores.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Caminar con
tu bicicleta/
patín del diablo
cuando estás
en la propiedad
escolar.

Niveles de ruido: 0 = Voz de Susurr, 1 = Voz Baja, 2 = Voz Interior, 3 = Voz Alta

que cumplen constantemente con nuestras políticas de
antiacoso, así como a los comportamientos esperados.
Además, hemos desarrollado procedimientos de disciplina
para los estudiantes que no cumplen con nuestras políticas
de antiacoso, así como las consecuencias que acompañarán
tales comportamientos.

descripción por escrito de lo que ocurrió y qué acción tomó
el maestro o la directora. El maestro y/o la directora llamarán
a los padres.

Formularios de Referencia – Oficina
de Disciplina de Estudiantes

CAMBIO DE DIRECCIÓN, NÚMERO DE TELÉFONO Y
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

En cualquier momento que un estudiante no cumpla con las
expectativas de comportamiento de la escuela y el salón de
clases, un maestro puede emitir un Formulario de Referencia
de la Oficina de Disciplina al estudiante. El formulario
describe el tipo de incidente que ocurrió, dónde ocurrió, una

North Elementary School –
Información General

Es muy importante que cada estudiante mantenga
actualizados una dirección, un número de teléfono y una
dirección de correo electrónico con la oficina de la escuela.
Notifiquen a la oficina de inmediato si tienen algún cambio
durante el año. Los números correctos son necesarios para
la comunicación entre el hogar y la escuela, especialmente
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en el caso de una emergencia de salud. Los viernes la
directora y la sub directora generalmente enviarán un correo
electrónico a los padres titulado Las 5 Mejores Noticias, así
que asegúrense de que la escuela tenga una dirección de
correo electrónico correcta para que puedan recibirlo.
EXCURSIONES ESCOLARES
Las excursiones se planifican periódicamente para
proporcionar un beneficio educativo y/o cultural. Las
excursiones ofrecen a los estudiantes la oportunidad de
mejorar la autodisciplina, la práctica de consideración por
los demás y la experiencia de aprender a comportarse en
una variedad de situaciones nuevas. Todos los viajes son
supervisados por maestros y/u otros adultos designados. Se
informa a las familias sobre la ubicación, la hora, el modo de
transportacion, la necesidad de almuerzos, tarifas, etc., de
todas las excursiones. Es necesario un permiso firmado por
un padre o tutor legal para que un estudiante participe en
cada excursión. Si un miembro de la familia desea ayudar a
supervisar una excursión, esa persona debe haber solicitado
ser voluntario del D62 antes de ser considerado. Pregúntele
al maestro de su hijo acerca de cómo solicitar para ser
voluntario.

Comportamientos Esperados en
North Elementary School
USO DEL GIMNASIO
Los estudiantes usarán el gimnasio durante todo el año
escolar durante las clases de educación física. Se requiere
que los estudiantes tengan un segundo par de zapatos de
gimnasia para usar en el gimnasio.
SALIR DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
Los estudiantes no pueden salir de la propiedad escolar
durante el horario escolar por ningún motivo sin el
conocimiento y consentimiento de su maestro o la directora.
El permiso para salir de la propiedad escolar sólo se otorgará
bajo previa solicitud por escrito o verbal del padre o tutor del
estudiante.
OBJETOS PERDIDOS
Una caja de objetos perdidos está disponible cerca de las
puertas del patio de recreo. Artículos valiosos serán traídos
a la oficina cuando se encuentren. Asegúrense de que
el nombre de su hijo esté marcado en todas las prendas,
loncheras y otros artículos personales traídos a la escuela.
La caja de objetos perdidos se vaciará periódicamente, así
que verifiquen regularmente si a su hijo le falta un artículo.
La propiedad personal perdida, robada y/ o dañada no puede
ser reemplazada al costo del Distrito o North Elementary
School.

HORA DEL BOCADILLO
La “hora del bocadillo” de los estudiantes es parte de
muchos salones de clases de North Elementary School. Los
estudiantes pueden traer frutas, verduras, queso y yogurt.
Los estudiantes no pueden traer alimentos poco saludables
(galletas, papas fritas o Cheetos, por ejemplo) para la hora
del bocadillo.
Para las celebraciones de cumpleaños los estudiantes
participarán en actividades de “diversión de cumpleaños” en
lugar de traer alimentos para celebrar. Cada maestro les dará
a sus alumnos un menú de actividades del que los alumnos
pueden elegir para celebrar sus cumpleaños. Los padres no
pueden enviar ningún alimento para las celebraciones de
cumpleaños. Para las fiestas en el salón de clases (como
Halloween y fiestas de invierno), no se permite celebrar con
alimentos según la Política de la Junta del Distrito 62.
Si las familias no cumplen con las normas mencionadas
anteriormente, no se permitirá a los estudiantes compartir
su comida, y/o se llamará a las familias para que vengan a
recoger los alimentos que enviaron.
* Los maestros no recompensarán a los estudiantes
y los salones de clases con alimentos, ni se les permitirá
celebrar celebraciones a base de alimentos (como fiestas
de fin de año).
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
North Elementary School ofrece una amplia variedad de
actividades de día escolar extendido durante el año escolar.
Estas actividades pueden llevarse a cabo antes, durante
y/o después de clases. Enviaremos a casa y publicaremos
información en el sitio Web de nuestra escuela con respecto
a estas actividades cuando estén disponibles durante el año
escolar.
ORGULLO ESCOLAR
North Elementary School es una escuela de estar orgulloso
y ser respetada. Tenemos una hermosa instalación y una
excelente facultad y personal. Se espera que todos hagan
lo mejor que puedan para mantener nuestra escuela. Los
estudiantes deben recoger las cosas alrededor de sus
escritorios o mesas. También deberían ayudar a mantener
limpios los baños tirando toallas de papel solamente a los
basureros. No se permiten bolígrafos, lápices o marcadores
de ningún tipo en los baños. ¡Además, tenemos un Club
Ambiental para recordarles que reciclen, reciclen, reciclen! Si
todos colaboran, podemos mantener nuestra escuela con un
aspecto ordenado y limpio.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
En North Elementary School, TODOS los dispositivos
electrónicos deben apagarse y guardarse en los casilleros
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durante el horario escolar, a menos que un maestro o el
director indiquen lo contrario. Los estudiantes que violen
esta regla están sujetos a las consecuencias de un maestro
o la directora. Los dispositivos electrónicos pueden ser
confiscados, y si es así, se notificará a los padres o tutores
para que vengan a la escuela a recuperarlos.
Para padres de estudiantes de tercer, cuarto
y quinto grado:
Con el avance de la tecnología que es más accesible y
fácilmente disponible para nuestros estudiantes en el hogar,
el uso de dispositivos de tableta como iPads, Kindles y
Nooks se está volviendo más apropiado para usarse en un
entorno escolar de diversas maneras. Además, los iPod se
pueden usar para leer, jugar juegos apropiados para la edad
y escuchar música apropiada para la edad. Los iPod también
se pueden utilizar en los salones de clases como brújulas,
calculadoras y cronómetros.
Es importante que en la escuela fomentemos un entorno que
anime los intereses de nuestros estudiantes en la lectura
junto con facilitarles el uso de la última tecnología dentro y
fuera del salón de clases. En North, nuestros estudiantes
actualmente tienen acceso al uso de computadoras
portátiles, iPads, iPods, eReaders y pizarras interactivas.
Como escuela, estamos entusiasmados de seguir avanzando
continuamente hacia las habilidades de aprendizaje del siglo
XXI y la ciudadanía digital.
Debido a que nuestro objetivo es nutrir los intereses de
nuestros estudiantes y la frecuencia del uso de la última
tecnología, en North estamos felices de permitir que su hijo
traiga su tableta, eReader o iPod a la escuela con fines
de lectura o para ser utilizados bajo la supervisión de un
maestro de salón de clases o supervisor de recreo para otros
varios propósitos. La Política de la Junta de Educación 7:
190 # 5, que se puede encontrar en el sitio Web del distrito
o en el manual de políticas que recibieron al comienzo del
año escolar, describe el uso apropiado de los dispositivos
electrónicos en nuestra escuela y distrito y las consecuencias
de abusar de ese privilegio.
En North un estudiante tendrá que recibir el permiso de
los padres y maestros para traer y usar adecuadamente su
tableta, eReader o iPod en el salón de clases o en el recreo.
Con ese permiso, tanto el estudiante como sus padres/
tutores entienden que la escuela y el distrito escolar no son
responsables en caso de pérdida, daño o robo del dispositivo.
Además, si un estudiante usa indebidamente el dispositivo de
cualquier forma o manera, el personal de la escuela tiene la
autoridad para confiscar el dispositivo y llevarlo a la directora
o su persona designada. El padre/tutor recibiría una llamada
para que venga a recoger el dispositivo, y el uso del dispositivo
por parte del estudiante en la escuela puede interrumpirse en
ese momento. Los teléfonos móviles deben estar apagados
y almacenados en el casillero de un estudiante durante el

día escolar en todo momento, a menos que un miembro
de la facultad indique lo contrario.
VESTUARIO ESTUDIANTIL
La apariencia de un estudiante, incluyendo vestimenta
y arreglo personal, no debe interrumpir el proceso
educativo, interferir con el mantenimiento de un clima
positivo de enseñanza/aprendizaje, ni comprometer
estándares razonables de salud, seguridad y decencia.
Los procedimientos para los estudiantes que se visten o se
arreglan inapropiadamente son desarrollados y revisados
regularmente por el superintendente o su persona designada,
y se incluyen en el Manual para Padres y Estudiantes del D62.
Familias, por favor monitoreen lo que usan sus hijos para
ir a la escuela. Eviten permitir que sus hijos usen ropa
que sea demasiado corta o que muestre demasiada piel,
y no permitan que sus hijos usen ropa con lenguaje y/o
contenido que no sea apropiado para un entorno de una
escuela primaria.
Consulten el Manual para Padres y Estudiantes del D62 para
obtener más detalles sobre la vestimenta de los estudiantes.
PATRULLAS DE SEGURIDAD ESTUDIANTIL
Los estudiantes de cuarto y quinto grados tienen la
oportunidad de retribuir a su comunidad escolar al convertirse
en patrullas de seguridad estudiantil. Ser miembro de una
patrulla es un privilegio y está abierto a todos los estudiantes
de cuarto y quinto grados. Estos estudiantes deben recibir
permiso de los padres/tutores para participar, y deben actuar
como modelos positivos para toda la población estudiantil
de Norte. Al final del año, los estudiantes de una patrulla
normalmente son recompensados con una excursión.
En cualquier momento, la asignación a una patrulla y la
participación de un estudiante pueden ser revocadas debido
a razones académicas y disciplinarias. Si ocurre tal incidente,
el estudiante(s) en cuestión no puede participar en la patrulla,
independientemente de cuánto tiempo haya sido miembro
de una patrulla. Los supervisores de patrulla y/o la directora
tomarán todas las decisiones con respecto a la participación
de los estudiantes y/o la revocación del privilegio de ser un
miembro de una patrulla de seguridad estudiantil.
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR DE NORTH
ELEMENTARY SCHOOL
North School tiene un Comité de Participación Familiar activo
con representantes de los padres, la administración y el
personal, que invita y da la bienvenida a todos los padres, así
como su ayuda y apoyo.
Celebramos múltiples Reuniones de Café con la Directora y
reuniones mensuales de Participación Familiar para planificar
eventos en la comunidad y dentro de la escuela. ¡Queremos
a todos nuestros padres!
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List od dyrektora i zastępcy dyrektora
Drodzy Uczniowie i Rodzice,
naszą misją jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego doświadczenia związanego z uczęszczaniem do szkoły
podstawowej. Nasi uczniowie wracają do szkoły silniejsi po trudnym okresie pandemii. Naszym celem jest dalsze zapewnianie
usystematyzowanej, zróżnicowanej edukacji, która ma rozwijać wszystkich uczniów, koncentrując się na nauczaniu dziecka
jako całości, aby każde z nich mogło odnosić sukcesy i być motywowanym społecznie uczniem w naszej społeczności.
Szkoła podstawowa North wdraża praktyki naprawcze w ramach naszego zespołu „sądu mediacji rówieśniczej” (Peer Jury)
uczniów 5. klasy, a także szkolnego programu PBIS (Wsparcie pozytywnego zachowania i interwencji), aby zapewnić naszym
uczniom narzędzia potrzebne do inicjowania pozytywnych zmian.
Uczymy naszych uczniów krytycznego myślenia, przygotowujemy ich do roli pisarzy i czytelników, którzy będą wyposażeni
w odpowiednie umiejętności zarówno do nauki w szkole średniej, jak i życia w globalnym świecie. Rozumiemy, że edukacja
szybko się zmienia, dlatego musimy wciąż ewoluować i opracowywać innowacyjne lekcje. Z tego względu konieczne jest
zapewnienie równości wszystkim uczniom we wszystkich dziedzinach.
Dzieci odnoszące największe sukcesy to te, których rodzice i opiekunowie są zaangażowani w ich edukację. Będziemy nadal
organizować serię spotkań „Kawa z dyrektorem” i spotkania Komitetu ds. zaangażowania rodziny dla wszystkich rodziców.
Serdecznie pozdrawiam
Dr Margo Giannoulis King
Dyrektor
Heather Cassidy
Zastępcą dyrektora

North Elementary School
Dr Margo Giannoulis King, dyrektor i Heather Cassidy, zastępca dyrektora
1789 Rand Road • Des Plaines, IL 60016-3509
T: 847-824-1399 • F: 847-824-1768 • north.d62.org
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Praktyki naprawcze i sąd mediacji
rówieśniczej North School
W odpowiedzi
na trudne zachowanie

Praktyki naprawcze sprzyjają kulturze włączenia społecznego
i gwarantują sprawiedliwość w procesie podejmowaniu
decyzji. Uczniowie nabywają umiejętności radzenia sobie
ze skutkami swoich działań, w tym umiejętność współpracy,
wzajemnego zaufania i zrozumienia.
•

Budują społeczność nauczycieli, uczniów i rodzin.

•

Doceniają osiągnięcia.

•

Radzą sobie z konfliktem.

•

Odbudowują zranione relacje.

North Elementary School
Misja
Społeczność szkolna zachęca uczniów do zachowania
bezpieczeństwa, szacunku i przygotowuje ich do roli liderów.

Organizacja szkoły
North Elementary School oferuje programy i usługi dla
uczniów od przedszkola do 5. klasy. Szkoła jest podzielona
na zespoły klasy w modelu nauczycielskiej wspólnoty uczenia
się (Professional Learning Community – PLC), aby zapewnić
równość wszystkim uczniom za pomocą edukacji społecznoemocjonalnej (SEL).
Szkoła podstawowa North posiada poranny
i popołudniowy oddział przedszkolny w modelu
współuczenia, trzy oddziały pierwszej klasy i oddział
dwujęzyczny, trzy oddziały drugiej klasy i oddział
dwujęzyczny, trzy oddziały trzeciej klasy i oddział
przejściowy, cztery oddziały czwartej klasy i cztery
oddziały klasy piątej.

Przyjazd i wyjście
Bezpieczeństwo i trasy podróży do szkoły:
Współpraca między domem a szkołą może pomóc w
utrzymaniu skutecznego programu bezpieczeństwa.
Należy poinstruować dziecko, aby szło do i ze szkoły
najbezpieczniejszą drogą, oraz aby przechodziło przez
jezdnię w okolicy zakrętów, w których znajdują się
przeprowadzacze.
ROWERY
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rowery.
Uczniowie przemieszczający się rowerami powinni jeździć
najbezpieczniejszymi trasami i przeprowadzać rowery przez
ruchliwe ulice w miejscach, w których znajdują się dorośli
przeprowadzacze. Wszystkie rowery należy PROWADZIĆ
po chodnikach i placu zabaw. W ciągu godzin lekcyjnych
nie można nimi również wyjeżdżać poza teren szkoły.
Wszystkie rowery należy zabezpieczyć i zaparkować na
przeznaczonych do tego stojakach. Jeśli wszystkie stojaki są
zajęte, wówczas kolejne rowery należy ustawić obok stojaków
w uporządkowany sposób. W drodze do i ze szkoły należy
przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i ruchu
drogowego. Jeśli uczeń nie przestrzega tych zasad, może
zostać poproszony o pozostawienie roweru w domu. Okręg
62 i North Elementary School nie ponoszą odpowiedzialności
za zgubione lub skradzione rowery.
INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
Uczniowie, którzy korzystają z autobusu szkolnego do jazdy
do i ze szkoły lub podczas wycieczek, muszą przestrzegać
następujących zasad:
•

podczas oczekiwania na wejście do autobusu należy
czekać w prostej, uporządkowanej kolejce;

•

przed wejściem lub wyjściem z autobusu należy zaczekać,
aż autobus się zatrzyma;
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PRZYJAZD (ZIMA)

•

należy postępować zgodnie z poleceniami nauczyciela
nadzorującego i kierowcy autobusu;

•

należy siedzieć przodem do kierunku jazdy;

•

wychylanie dłoni, rąk i głowy z okien autobusu jest
zabronione;

Podczas chłodnych i mokrych miesięcy zimowych (zwykle
od grudnia do marca, ale dokładne daty mogą się zmieniać),
obowiązują następujące procedury dotyczące porannego
przyjazdu uczniów:

•

nie można wyrzucać niczego z okien autobusu.

•

WSZYSTKICH uczniów należy wysadzać z samochodu
na rondzie przed głównymi drzwiami wejściowymi (NIE
na parkingu).

•

Uczniowie NIE POWINNI PRZYJEŻDŻAĆ DO SZKOŁY
PRZED 8:35, ponieważ w tym czasie nie ma nadzoru
dorosłych.

•

Uczniowie następnie przechodzą bezpośrednio do
budynku.

ODWÓZ UCZNIÓW SAMOCHODEM

•

Poniżej przedstawiamy procedury dotyczące porannego
przyjazdu uczniów samochodem:

Osoby nadzorujące mogą znajdować się przed szkołą i
będą pilnować korytarzy wewnątrz budynku.

•

Rodzice NIE mogą wysadzać uczniów na parkingu z
oczywistych względów bezpieczeństwa.

•

WSZYSCY uczniowie klas 1–5 wchodzą do środka i
czekają w sali gimnastycznej.

W celu zachowania bezpieczeństwa dzieci należy
bezwzględnie przestrzegać powyższych zasad. Jeśli kierowca
autobusu zgłosi złe zachowanie dziecka w autobusie, rodzice
mogą zostać powiadomieni o tym przez nauczyciela lub
dyrektora.

•

WSZYSTKICH uczniów należy wysadzać z samochodu
na rondzie przed głównymi drzwiami wejściowymi (NIE na
parkingu).

•

Uczniowie następnie przechodzą na plac zabaw (z
wyjątkiem miesięcy zimowych).

•

Osoby nadzorujące i patrole uczniowskie będą znajdować
się przed szkołą i na placu zabaw.

•

Rodzice NIE mogą wysadzać uczniów na parkingu z
oczywistych względów bezpieczeństwa.

•

Uczniowie NIE POWINNI PRZYJEŻDŻAĆ DO SZKOŁY
PRZED 8:35, ponieważ w tym czasie nie ma nadzoru
dorosłych.

•

WSZYSCY uczniowie (od oddziałów przedszkolnych do 5.
klasy) ustawiają się w szeregu nie wcześniej niż o godzinie
8:45 na placu zabaw. Ustawiają się na wyznaczonej,
namalowanej na powierzchni asfaltu linii.

•

Uczniowie, którzy chodzą do szkoły pieszo, przechodzą
bezpośrednio na plac zabaw.

•

Do pilnowania drzwi placu zabaw zostaną przydzielone
osoby nadzorujące. Po dzwonku o godzinie 8:55
uczniowie zostają wprowadzeni do budynku i przechodzą
do swoich klas.

•

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły po godzinie 8:55,
wchodzą od razu przez drzwi główne. Do godziny 9:00
przy drzwiach będą pilnowały dorosłe osoby nadzorujące
i patrol.

•

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły po godzinie 9:00,
mogą mieć wpisane spóźnienie.

•

W przypadku złych warunków pogodowych oraz w ciągu
chłodnych i mokrych miesięcy zimowych uczniowie mogą
wchodzić do szkoły o godzinie 8:45 przez drzwi placu
zabaw lub drzwi główne. Uczniowie będą czekali w sali
gimnastycznej. Uczniowie NIE mogą wchodzić do klasy
bez zgody nauczyciela.
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Uczniowie klas przedszkolnych ustawiają się w głównym
korytarzu, a patrol uczniowski zaprowadzi ich do klasy o
godzinie 9:00.
•

Uczniowie NIE mogą wchodzić do klas przed godziną
9:00, chyba że otrzymają takie polecenie od nauczyciela.

Uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły przed
godziną 8:35, ponieważ nie ma wtedy na zewnątrz
nadzoru dorosłych. Uczniowie przedszkolni z oddziału
popołudniowego nie powinni przychodzić przed
godziną 12:55 z tego samego powodu. Wyjątek od
tej reguły obowiązuje członków patrolu uczniowskiego,
uczestników zajęć nadzorowanych przez nauczycieli, uczniów
posiadających specjalną przepustkę do centrum bibliotecznomedialnego lub sytuacji związanych z nieprzewidzianymi
godzinami przyjazdu autobusu. W każdy poniedziałek
wszystkie zajęcia kończą się piętnaście minut wcześniej
(15:15), aby umożliwić nauczycielom uczęszczanie na
wykłady, rozwój zawodowy lub spotkania i działania komisji.
W dni poprzedzające przerwę zimową, wiosenną i letnią
uczniowie będą zwalniani do domu o godzinie 15:15.
Sprawne wysadzanie dzieci:
Strefa wysiadania przed szkołą została wyznaczona jako
obszar BEZ PARKOWANIA. Jeśli musisz zaparkować i z
jakiegoś powodu poczekać, zrób to na parkingu znajdującym
się przy szkole. Żaden samochód nie powinien nigdy
parkować, czekać lub przejeżdżać przez drogę pożarową
przed głównym wejściem – droga ta jest wyraźnie oznaczona.
Bezpieczeństwo uczniów i personelu szkoły zależy od
przestrzegania tych zasad. Należy podjeżdżać pod wejście
pojedynczo, w jednym rzędzie, a następnie ZATRZYMAĆ
SIĘ, WYSADZIĆ swoje dziecko (dzieci) i ODJECHAĆ!

NIE NALEŻY PARKOWAĆ W DWÓCH RZĘDACH na
parkingu. Takie zachowanie jest bardzo niebezpieczne. Jeśli
na parkingu nie ma wolnych miejsc, należy zaparkować na
ulicy lub przejechać przez rondo. Po szkole należy poprosić
dziecko, aby poczekało na rodzica/opiekuna przy drzwiach
wejściowych tak, aby można było szybko ZATRZYMAĆ SIĘ,
zabrać dziecko i ODJECHAĆ. Uczniów NIE należy odbierać
z parkingu. Uczniowie NIE MOGĄ czekać na odbiór na placu
zabaw. Ponadto NIE NALEŻY PARKOWAĆ NA MIEJSCACH
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, chyba że ma się odpowiednią
tabliczkę uprawniającą do parkowania na takich miejscach.
Za nieprzestrzeganie tego przepisu można otrzymać mandat
od Policji Des Plaines.
WYJŚCIE
Po zakończeniu lekcji WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRZY
NIE WRACAJĄ DO DOMU AUTOBUSEM, ZOSTANĄ
ODPROWADZENI PRZEZ DRZWI GŁÓWNE (wejście nr
1). WSZYSCY uczniowie, po których przyjeżdżają rodzice/
opiekunowie, przechodzą przed szkołę przed główne
wejście, aby poczekać na odbiór. Nie należy odbierać
dzieci z południowego końca podjazdu. Uczniów NIE
MOŻNA odbierać z placu zabaw. Po szkole nie ma osób
nadzorujących. Należy podjechać pod szkołę od przodu, a
jeśli dziecka tam nie ma, należy ponownie objechać rondo.
NIE NALEŻY ODBIERAĆ DZIECI Z PARKINGU.

Korzystanie z telefonu
komórkowego
Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły
lub w pobliżu szkoły podczas jazdy jest zabronione. Za
nieprzestrzeganie tego przepisu można otrzymać mandat od
Policji Des Plaines.

Zasady dotyczące przerw /
przerwy obiadowej
Jedzenie obiadu w szkole i korzystanie z terenu szkoły
podczas przerw / przerwy obiadowej wymaga współpracy,
aby okres ten był dla wszystkich przyjemny i bezpieczny.
Podczas przerwy obiadowej mogą zostać przydzielone
miejsca siedzące. Uczniowie powinni pozostać na
przydzielonych miejscach ze względów bezpieczeństwa.
Podczas przerw / przerwy obiadowej uczniowie są pod
nadzorem członków personelu i powinni postępować zgodnie
z oczekiwaniami PBIS i zaleceniami CHAMPS. Niewłaściwe
zachowanie podczas przerw / przerwy obiadowej jest
uważane za problem dyscyplinarny i mogą zostać podjęte
odpowiednie działania naprawcze. Nieprzestrzeganie zasad
dotyczących jadalni lub placu zabaw może skutkować
wprowadzeniem działań naprawczych.

W miarę możliwości przerwa obiadowa odbywa się na
zewnątrz. Uczniowie powinni ubierać się odpowiednio
do warunków pogodowych. Nie będziemy wyprowadzać
uczniów na zewnątrz, gdy temperatura lub temperatura
odczuwalna będzie niższa niż dziesięć stopni. Uczniowie
muszą podczas przerw przebywać na zewnątrz, chyba
że lekarz zaleci inaczej. Jeśli uczeń nie może przebywać
podczas przerwy na zewnątrz z powodów zdrowotnych,
należy przedstawić sekretarce medycznej zaświadczenie
od lekarza. Uczniowie mogą nie otrzymać pozwolenia na
pozostanie wewnątrz budynku podczas przerwy, jeśli nie
posiadają zaświadczenia od lekarza.
Jeśli rodzic/opiekun chce, aby dziecko wróciło do domu na
obiad, musi przyjść osobiście i podpisać odbiór dziecka, a
następnie podpisać się po ponownym doprowadzeniu go do
szkoły. W przypadku, gdy rodzic zaplanował, aby dziecko
udało się podczas przerwy obiadowej do przyjaciela, sąsiada
lub opiekuna, należy zadzwonić lub wysłać notatkę do
sekretariatu, podając datę i miejsce docelowe ucznia podczas
przerwy obiadowej. Osoba podana w rozmowie telefonicznej/
notatce musi dopełnić procedurę odbioru/doprowadzenia
dziecka.
Oczekuje się, że uczniowie codziennie wychodzą na
zewnątrz w czasie przerw, z wyjątkiem niepogody.
Zimą uczniowie wychodzą na przerwę na zewnątrz, gdy
temperatura lub temperatura odczuwalna wynosi co
najmniej dziesięć stopni.
Należy zadbać o to, aby dziecko miało odpowiednią do
warunków pogodowych odzież wierzchnią. Nauczyciele i
osoby nadzorujące podczas przerw mogą polecić uczniom
założenie płaszcza, kurtki lub bluzy, gdy temperatura jest
niska. Uczniowie mogą zostać poproszeni o wejście do
środka i pożyczenie takich elementów odzieży, jeśli nie
zabrali ich ze sobą do szkoły.
Rodzice / upoważnieni opiekunowie muszą podpisać w
sekretariacie odbiór/doprowadzenie ucznia. Uczniowie muszą
najpierw przyjść do sekretariatu. Rodzic/opiekun powinien
znajdować się w strefie dla rodziców przed godziną wyjścia
(12:10), aby odebrać swoje dziecko. Uczniowie zostaną
wtedy przekazani rodzicowi/opiekunowi. Aby dodatkowo
upewnić się, że uczeń zostaje odebrany, w recepcji znajduje
się lista uczniów, którzy wychodzą na obiad do domu. Rodzic/
opiekun MUSI wejść do budynku nie później niż o godzinie
13:00, aby podpisać doprowadzenie dziecka. PROSIMY
NIE ODPROWADZAĆ DZIECI PRZED SZKOŁĘ BEZ
PODPISANIA SIĘ. Prosimy również nie podpisywać odbioru i
doprowadzenia dziecka w tym samym czasie.
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Oczekiwania dotyczące
zachowania (PBIS) w North
Elementary School
Oczekuje się, że uczniowie przez cały czas będą się
zachowywać w sposób, który przyniesie dumę ich rodzinie,
społeczności i szkole. Ważne jest, aby uczniowie rozumieli,
że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za ich zachowanie
podczas godzin lekcyjnych – na terenie szkoły, w autobusie
i podczas wszystkich zajęć szkolnych. Oczekujemy, że
uczniowie będą postępować z szacunkiem i troską, będą
zachowywać bezpieczeństwo i będą gotowi do nauki.
Ponadto wszyscy uczniowie powinni:
•

uczęszczać codziennie do szkoły (z wyjątkiem okresów
choroby);

•

być punktualni;

•

być przygotowani do nauki każdego dnia;

•

wykonywać zadania domowe / zadania klasowe;

•

utrzymywać biurka i szafki w czystości i porządku;

•

rozwiązywać konflikty w pokojowy sposób.

Jeśli uczeń zdecyduje się nie wykorzystywać swojego
pełnego potencjału jako osoby szlachetnej, nauczyciele
podejmą działania mające na celu jego reedukację, które
obejmują między innymi zatrzymanie ucznia w klasie podczas
przerwy, pisanie uwag do domu, dzwonienie do domu,
wysłanie e-maili do domu, wysłanie do domu zgłoszenia
incydentu (biała kartka), zainicjowanie konferencji z rodzicami
lub spotkanie z dyrektorem.

Oczekiwane zachowania
Oczekiwania
dotyczące
zachowania w
North

Bądź
odpowiedzialny

Boisko szkolne
poziom hałasu
3: zewnętrzny

Autobus
szkolny
poziom hałasu
1: partnerski

Odjazd autobusu
poziom hałasu
1: partnerski

Dojazd
samochodem
poziom hałasu
1: partnerski

Przerwy wewnątrz:
oglądanie filmów
poziom hałasu 0: strefa
ciszy, gry planszowe
poziom hałasu
1: partnerski

Zebrania
/ Szkolne
przedstawienia i
apele
Poziom hałasu
0: strefa ciszy

• Szybko i w
ciszy ustaw się w
szeregu.
• Ubierz się
odpowiednio do
pogody.
• Bądź
przygotowany do
wyjścia.

• Słuchaj kierowcy
autobusu.
• Przestrzegaj
otrzymywanych
instrukcji.

• Słuchaj
opiekunów i
członków patrolu
uczniowskiego.
• Czekaj w
szeregu.

• Opuść szkołę
przez odpowiednie
wyjście.
• Stój na chodniku
kiedy czekasz
samochód.
• Czekaj, aż
zostaniesz
zawołany.

• Przynieś niezbędne
akcesoria.
• Szybko i w ciszy ustaw się
w szeregu po zakończeniu
przerwy.
• Posprzątaj po sobie.

• Siądź na
wyznaczonym
miejscu.
• Wejdź i wyjdź w
ciszy.
• Zachowaj ciszę
po usłyszeniu
odpowiedniej
instrukcji.

Okazuj szacunek

• Zaproś wszystkie
dzieci do zabawy.
• Przestrzegaj
zasad gier.
• Pozwól innym
na korzystanie z
boiska i sprzętu.

• Używaj
odpowiedniego
języka.

• Słuchaj
opiekunów i
członków patrolu
uczniowskiego.

• Słuchaj
opiekunów.
• Używaj
odpowiedniego
języka.

• Słuchaj opiekunów na
przerwie.
• Zaproś wszystkie dzieci
do zabawy.

• Obserwuj
wydarzenie w ciszy.
• Klaszcz i śmiej
się w odpowiednim
momencie.
• Usiądź tak, aby
nie zasłaniać innym
(z założonymi
nogami).

Dbaj o
bezpieczeństwo

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Miej na uwadze
to, co dzieje się na
boisku i zważaj na
przestrzeń osobistą
innych.
• Zgłaszaj
wszystkie kontuzje
lub przypadki
znęcania się
opiekunom.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Zachowaj
bezpieczeństwo
przy wchodzeniu
i wychodzeniu z
autobusu.
• Zachowaj
czystość w
autobusie.
• W trakcie
podróży pozostań
na swoim miejscu.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Użyj stopni, aby
wejść lub wyjść z
autobusu.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Używaj przejść
dla pieszych i
chodników.
• Prowadź rower
obok siebie, jeżeli
znajdujesz się na
terenie szkoły.

• Trzymaj ręce i nogi przy
sobie.
• Zostań w wyznaczonym
miejscu.
• Używaj sprzętu i urządzeń
w odpowiedni sposób.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.

Poziomy hałasu: 0 = strefa ciszy, 1 = partnerski, 2 = wewnętrzny, 3 = zewnętrzny
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Oczekiwane zachowania
Oczekiwania
dotyczące
zachowania w
North

Łazienka
poziom hałasu
0: Strefa ciszy

Hall
poziom hałasu 1:
partnerski

•Chodź w
konkretnym celu.
•Wróć szybko do
klasy.
•Zamknij swoją
szafkę.

• Załatw swoją
potrzebę i szybko
wróć do klasy.
• W ciszy czekaj w
kolejce na polecenia
nauczyciela razem
z klasą.
• Bezzwłocznie
zgłaszaj problemy
nauczycielowi.

• Rozpakuj plecak.
• Zachowaj ciszę.
• Pozostań w pozycji
siedzącej przy
swojej szafce.
• Zapytaj swojego
opiekuna o
pozwolenie.

Okazuj szacunek

•Chodź gęsiego ze
swoją klasą.
•Nie naruszaj
przestrzeni osobistej
innych.
• Witaj się z innymi
ściszonym głosem.

• Szanuj prywatność
innych.
• Szanuj własność
szkoły.

Dbaj o
bezpieczeństwo

• Trzymaj ręce i nogi
przy sobie.
• Przemieszczaj się
po korytarzach.
• Trzymaj swoje
rzeczy osobiste w
szafce.

• Trzymaj ręce i nogi
przy sobie.
• Nie wylewaj wody i
nie wyrzucaj mydła z
umywalki.
• Umyj ręce wodą i
mydłem.

Bądź
odpowiedzialny

Korytarz
poziom hałasu
0: Strefa ciszy

Klasa

Jadalnia
poziom hałasu
1: partnerski

Przed
budynkiem
poziom hałasu
2: zewnętrzny

Realizuj wszystkie
zadania w
wyznaczonym
czasie.
• Przynieś
niezbędne
akcesoria.
• Zachowaj spokój,
gdy zadzwoni
dzwonek.

• Przyjdź do jadalni z
lunchem / pieniędzmi
na lunch / pieniędzmi
na lody oraz okryciem
wierzchnim na przerwę
na zewnątrz, jeśli to
konieczne.
• Wyrzucaj swoje śmieci
do kosza.

• Nie spóźniaj się.
• Stój w szeregu
razem ze swoją
klasą.

• Słuchaj osób
dbających o
bezpieczeństwo na
korytarzu.
• Nie naruszaj
przestrzeni osobistej
innych.
• Używaj
odpowiedniego
języka.

• Przestrzegaj
regulaminu
klasowego.
• Słuchaj uważnie
i poczekaj z
wypowiedzią na
swoją kolej.
• Miej na uwadze
własność szkoły i
innych.

• Usiądź przy stoliku
przeznaczonym dla
twojej klasy. Żadne
z miejsc nie jest
przypisane do ucznia.
• Ścisz głos, gdy
usłyszysz gwizdek.
• Wykonuj polecenia
opiekuna jadalni.
• Ustaw się w kolejce
szybko i w ciszy.

• Wykonuj
polecenia
opiekunów.
• Ścisz głos,
gdy usłyszysz
gwizdek.
• Prowadź rower
obok siebie, jeżeli
znajdujesz się na
terenie szkoły.

• Trzymaj ręce i nogi
przy sobie.
• Trzymaj swoje
rzeczy osobiste przy
sobie.

• Utrzymuj swoje
rzeczy i przestrzeń
do pracy w
czystości.
• Używaj swoich
rzeczy i sprzętu w
bezpieczny sposób.

• Nie biegaj po jadalni.
• Musisz uzyskać zgodę
opiekuna przed każdym
opuszczeniem jadalni.
• Utrzymuj miejsce,
przy którym jesz, w
czystości.
• Informuj opiekuna o
wszelkich wypadkach
i wydarzeniach
zagrażających
bezpieczeństwu

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.

Poziomy hałasu: 0 = strefa ciszy, 1 = partnerski, 2 = wewnętrzny, 3 = zewnętrzny

Zapobieganie nękaniu:
Nasza szkoła, we współpracy ze wszystkimi szkołami z
okręgu 62, podejmuje kwestie związane z zapobieganiem
nękaniu poprzez nasz program Second Step (Drugi Krok),
a także poprzez spotkania w klasie i kręgi naprawcze. W
październiku prowadzimy również miesiąc zapobiegania
nękaniu!
Istnieją cztery podstawowe zasady przeciwdziałania
nękaniu w North Elementary School:
•

Nie będziemy nękać ani nękać innych.

•

Staramy się pomóc uczniom nękanym.

•

Staramy się włączać uczniów, którzy zostali pominięci.

•

Jeśli wiemy, że ktoś jest nękany, powiemy o tym osobie
dorosłej w szkole i w domu.

W ciągu roku szkolnego 2020–2021 pracownicy szkoły
będą dalej opracowywać i wdrażać program zapobiegania
nękaniu oraz będą odznaczać klasy i uczniów, którzy
konsekwentnie przestrzegają naszych zasad przeciwdziałania
nękaniu, a także wykazują oczekiwane zachowania. Ponadto
opracowaliśmy procedury dyscyplinujące wobec uczniów,
którzy nie przestrzegają naszych zasad przeciwdziałania
nękaniu, a także konsekwencje, które będą towarzyszyć
takim zachowaniom.

Formularz działań dyscyplinujących
Gdy uczeń nie spełnia oczekiwań szkoły i klasy w zakresie
zachowania, nauczyciel może sporządzić dla takiego ucznia
formularz działań dyscyplinujących. Formularz określa rodzaj
zdarzenia, które miało miejsce, miejsce zdarzenia, pisemny
opis oraz działania podjęte przez nauczyciela lub dyrektora.
W takim wypadku nauczyciel lub dyrektor wezwie rodzica/
opiekuna do szkoły.
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Informacje ogólne o szkole
ZMIANA ADRESU, NUMERU TELEFONU
I ADRESU E-MAIL
Bardzo ważne jest, aby adres domowy, numer telefonu i adres
e-mail każdego ucznia w sekretariacie szkoły był aktualny.
Jeśli w ciągu roku jakakolwiek z tych dróg kontaktu ulegnie
zmianie, należy niezwłocznie powiadomić o tym sekretariat.
Prawidłowe numery i dane są niezbędne do komunikacji
między domem a szkołą, szczególnie w przypadku zagrożenia
zdrowia. Dyrektor i zastępca dyrektora zazwyczaj co piątek
wysyłają e-maile z najważniejszymi wiadomościami dla
rodziców, dlatego należy upewnić się, że szkoła ma poprawny
adres e-mail, na który może wysyłać wiadomości.
WYCIECZKI
Wycieczki są planowane okresowo w celu zapewnienia
korzyści edukacyjnych lub kulturalnych. Wycieczki dają
uczniom okazję do poprawy samodyscypliny, praktykowania
troski o innych oraz pozwalają im nabrać doświadczenia w
zakresie zachowywania się w różnych nowych sytuacjach.
Wszystkie wycieczki są nadzorowane przez nauczycieli lub
innych wyznaczonych dorosłych. Rodziny są powiadamiane o
miejscu i czasie wycieczki, sposobie transportu, konieczności
zapewnienia obiadu, opłatach itp. w przypadku wszystkich
wycieczek. Aby uczeń mógł wziąć udział w wycieczce,
rodzic lub opiekun prawny musi podpisać zgodę na udział
w takiej wycieczce. Jeśli członek rodziny chce opiekować
się wycieczką, musi najpierw zgłosić się jako wolontariusz
w okręgu 62, zanim taki wniosek zostanie rozpatrzony.
Informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, można uzyskać
u nauczyciela.

Oczekiwane zachowania w North
Elementary School
KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ
Uczniowie korzystają z sali gimnastycznej przez cały rok
szkolny podczas zajęć wychowania fizycznego. Wymagane
jest, aby uczniowie mieli drugą parę butów gimnastycznych
do użytku w sali gimnastycznej.
OPUSZCZANIE TERENU SZKOŁY
Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas godzin
lekcyjnych z jakiegokolwiek powodu bez wiedzy i zgody
nauczyciela lub dyrektora szkoły. Zezwolenie na opuszczenie
terenu szkoły będzie udzielone wyłącznie na pisemny lub
ustny wniosek rodzica lub opiekuna ucznia.
RZECZY ZGUBIONE I ZNALEZIONE
Skrzynka na rzeczy zagubione i znalezione znajduje się w
pobliżu drzwi na boisko. Znalezione wartościowe przedmioty
zostaną przykazane do sekretariatu. Należy upewnić się,
że wszystkie elementy odzieży, pudełka śniadaniowe i inne
przedmioty osobiste przynoszone do szkoły są opisane
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imieniem dziecka. Skrzynka na rzeczy zagubione i znalezione
jest okresowo opróżniana, dlatego prosimy o regularne
sprawdzanie, czy dziecko nie zagubiło jakiegoś przedmiotu.
Okręg ani szkoła nie zwracają kosztów za zgubione,
skradzione lub uszkodzone mienie osobiste uczniów.
PRZERWA ŚNIADANIOWA
Przerwa śniadaniowa dla uczniów obowiązuje w wielu
klasach naszej szkoły. Uczniowie mogą przynieść owoce,
warzywa, ser lub jogurt. Uczniowie nie mogą przynosić
niezdrowych przekąsek (na przykład ciastek lub chipsów).
W przypadku świętowania urodzin uczniowie będą
uczestniczyć w zabawach i zajęciach urodzinowych,
zamiast przynosić poczęstunek. Każdy nauczyciel da
swoim uczniom listę zajęć, spośród których uczniowie mogą
wybierać, aby świętować swoje urodziny. Rodzice nie mogą
przygotowywać jedzenia na uroczystości urodzinowe.
Na przyjęciach klasowych (takich jak Halloween i imprezy
świąteczne) nie jest dozwolone jedzenie zgodnie z zasadami
kuratorium Okręgu 62.
Jeśli rodziny nie zastosują się do powyższych zasad,
uczniowie nie będą mogli dzielić się jedzeniem, a
ich rodziny zostaną wezwane, aby przyjechać i odebrać
przygotowany poczęstunek.
* Nauczyciele nie będą nagradzać uczniów i klasy za pomocą
poczęstunków, ani nie wolno im organizować uroczystości
obejmujących poczęstunek (takich jak imprezy na
zakończenie roku).
ZAJĘCIA DODATKOWE
North Elementary School organizuje wiele różnych zajęć w
ciągu roku szkolnego. Zajęcia te mogą odbywać się przed
lekcjami, w ich trakcie lub po szkole. Informacje dotyczące
zajęć dodatkowych będą wysyłane do uczniów pocztą oraz
publikowane na stronie internetowej szkoły, gdy tylko będą
dostępne w ciągu roku szkolnego.
DUMA ZE SZKOŁY
North Elementary School to szkoła, z której można być
dumnym i którą należy szanować. Mamy piękny obiekt oraz
doskonałą kadrę nauczycielską i personel. Od każdego
oczekuje się, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby
utrzymać dobre imię naszej szkoły. Uczniowie powinni
pilnować porządku i czystości przy swoich ławkach lub
stołach. Powinni również pomagać w utrzymaniu czystości w
toaletach, wrzucając ręczniki papierowe do koszy na śmieci.
W toaletach nie jest dozwolone korzystanie z długopisów,
ołówków ani wszelkiego rodzaju markerów. Ponadto nasz
Klub ochrony środowiska dba o to, aby wszyscy pamiętali
o znaczeniu recyklingu. Jeśli wszyscy będziemy działać
razem, możemy sprawić, by nasza szkoła wyglądała
schludnie i czysto.

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
W North Elementary School WSZYSTKIE urządzenia
elektroniczne należy wyłączyć i przechowywać w szafce
w godzinach lekcyjnych, chyba że nauczyciel lub dyrektor
zarządzi inaczej.

zostać w tym czasie zawieszone. Telefony komórkowe
muszą być przez cały czas wyłączone i przechowywane
w szafce ucznia w ciągu godzin lekcyjnych, chyba że
personel szkoły postanowi inaczej.
UBIÓR

Uczniowie, którzy naruszą tę zasadę, poniosą konsekwencje
ze strony nauczyciela lub dyrektora szkoły. Urządzenia
elektroniczne mogą zostać skonfiskowane, a jeśli tak się
stanie, rodzic lub opiekun zostanie poproszony o przyjście do
szkoły w celu ich odebrania.
Dla rodziców uczniów klasy trzeciej, czwartej i piątej:
Dzięki postępowi technologii, która jest coraz bardziej
dostępna dla naszych uczniów w ich domach, zastosowanie
urządzeń typu tablet, takich jak iPad, Kindle i Nook, staje
się coraz bardziej normalne i odpowiednie w środowisku
szkolnym. Ponadto iPodów można używać do czytania,
grania w gry i słuchania muzyki dostosowanych do wieku.
iPodów można także używać w klasach jako kompas,
kalkulator i stoper.
Ważne jest, aby w szkole sprzyjać tworzeniu środowiska, które
zachęca uczniów do czytania, a także ułatwia korzystanie z
najnowszych technologii w klasie i poza nią. W naszej szkole
uczniowie mają obecnie dostęp do laptopów, iPadów, iPodów,
czytników e-booków i tablic interaktywnych. Jako szkoła
cieszymy się, że możemy stale dostosowywać nauczane
umiejętności do potrzeb XXI wieku i obywatelstwa cyfrowego.
Naszym celem jest pielęgnowanie zainteresowań uczniów
i zachęcanie do korzystania z najnowszych technologii,
dlatego pozwalamy dzieciom przynosić do szkoły tablety,
czytniki e-booków lub iPody w celu czytania lub używania
ich w różnych celach pod nadzorem nauczyciela lub osób
pilnujących podczas przerw. Zasada 7:190#5 Kuratorium,
którą można znaleźć na stronie internetowej okręgu lub
w podręczniku dotyczącym zasad, który rodzice otrzymali
na początku roku szkolnego, opisuje właściwy sposób
korzystania z urządzeń elektronicznych w naszej szkole i
okręgu oraz konsekwencje nadużywania tego przywileju.

Wygląd ucznia, w tym jego ubiór i higiena, nie może zakłócać
procesu edukacyjnego i pozytywnej atmosfery dydaktycznej
ani naruszać standardów zdrowia, bezpieczeństwa i
przyzwoitości. Procedury dla uczniów, którzy niewłaściwie
się ubierają lub wyglądają, są opracowywane i regularnie
weryfikowane przez kuratora lub osobę wyznaczoną i zawarte
w Podręczniku dla Uczniów i Rodziców.
Prosimy rodziny o zwracanie uwagi na to, w co uczniowie
ubierają się do szkoły. Nie należy zezwalać uczniom na
noszenie zbyt krótkiej odzieży lub odsłaniającej zbyt dużo
skóry oraz na noszenie odzieży z napisami lub treściami
nieodpowiednimi do szkoły podstawowej.
Więcej informacji na temat ubioru uczniów znajduje się w
Podręczniku dla Uczniów i Rodziców.
UCZNIOWSKIE PATROLE BEZPIECZEŃSTWA
Uczniowie klas czwartych i piątych mają możliwość pracy
na rzecz swojej społeczności szkolnej i mogą wstąpić do
uczniowskiego patrolu bezpieczeństwa. Udział w patrolu jest
przywilejem i jest otwarty dla wszystkich uczniów z czwartej
i piątej klasy. Uczniowie ci muszą otrzymać zgodę rodzica/
opiekuna na uczestnictwo i muszą działać jako pozytywne
wzorce do naśladowania dla wszystkich uczniów w naszej
szkole. Pod koniec roku szkolnego uczniowie udzielający się
w patrolu zazwyczaj są nagradzani wycieczką. W dowolnym
momencie pozwolenie na uczestnictwo w patrolu może
zostać odwołane z powodu wyników w nauce i niewłaściwego
zachowania. W takim przypadku dany uczeń może nie
uzyskać pozwolenia na uczestnictwo w wycieczce dla patrolu,
niezależnie od tego, ile czasu spędził w patrolu. Opiekunowie
patrolu lub dyrektor podejmują wszelkie decyzje dotyczące
uczestnictwa uczniów lub cofnięcia tego przywileju.
KOMITET DS. ZAANGAŻOWANIA RODZINY

W naszej szkole uczeń musi uzyskać zgodę rodzica i
nauczyciela na zabranie ze sobą tabletu, czytnika e-booków
lub iPoda, i korzystanie z nich w klasie lub podczas przerwy.
Takie pozwolenie stanowi również potwierdzenie, że zarówno
uczeń, jak i jego rodzice/opiekunowie rozumieją, że szkoła i
okręg nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zgubienia,
uszkodzenia lub kradzieży urządzenia. Ponadto, jeśli uczeń
niewłaściwie korzysta z urządzenia, personel szkoły ma
prawo skonfiskować urządzenie i zanieść je do dyrektora lub
osoby przez niego wyznaczonej. Rodzic/opiekun otrzyma
wówczas wezwanie, aby przyjechać i odebrać urządzenie,
a korzystanie z urządzenia przez uczniów w szkole może

W naszej szkole działa aktywny Komitet ds. zaangażowania
rodziny, w którego skład wchodzą przedstawiciele rodziców,
administracji i personelu. Komitet zaprasza do uczestnictwa
wszystkich rodziców – każda pomoc i wsparcie są mile
widziane.
Organizujemy wiele spotkań przy kawie z dyrektorem oraz
comiesięczne spotkania dotyczące zaangażowania rodzin,
aby zaplanować wydarzenia w społeczności i w szkole.
Kochamy wszystkich naszych rodziców!
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