Egzamin wstępny do szkoły średniej
Rok szkolny 2018/ 2019
Egzamin wstępny do szkoły średniej zostanie przeprowadzony w sobotę 1 grudnia 2018 roku o godz. 8
rano. Uczniowie mogą dokonywać rejestracji na egzamin począwszy od 17 listopada 2018 roku. W celu
uzyskania informacji dotyczących procedury wczesnej rejestracji, prosimy kontaktować się z katolicką
szkołą średnią, do której uczeń ma zamiar zapisać się na rok szkolny 2019/2020. Opłata za egzamin
wstępny wynosi $25 i należy ją uiścić kartą kredytową, gotówką albo czekiem w szkole, w której odbywa
się egzamin. Aby znaleźć szkołę, w której można przystąpić do egzaminu wstępnego, prosimy o
skorzystanie z naszego lokalizatora Find a School.
Aby uzyskać więcej informacji na temat egzaminu wstępnego do katolickiej szkoły średniej,
prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem „Pytanie – Odpowiedź”.
Pyt.: Kiedy szkoły katolickie przeprowadzą standaryzowane testy akceptujące uczniów i
wskazujące na ich uplasowanie?
Odp.: Wszystkie katolickie szkoły średnie w Archidiecezji Chicago, które wymagają egzaminu wstępnego,
przeprowadzą go w pierwszą sobotę grudnia. Do podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu ucznia są
wykorzystywane wyniki egzaminu wstępnego w połączeniu z dostarczonymi przez rodziców różnymi
dokumentami potwierdzającymi wyniki nauczania ucznia w szkole podstawowej. Po zaakceptowaniu
uczniów, w celu wyboru najlepszego programu nauczania i właściwego akademickiego poziomu dla
swoich uczniów, niektóre szkoły mogą przeprowadzić dodatkowe testy plasujące.
Pyt.: Jakie egzaminy wstępne są stosowane w katolickich szkołach średnich Archidiecezji
Chicago?
Odp.: Wszystkie katolickie szkoły średnie, w których przeprowadzane są egzaminy wstępne, będą
stosowały najnowszą wersję Testu Plasującego Szkół Średnich (High School Placement Test - HSPT)
opracowanego przez Scholastic Testing Services, Inc. Informacje na temat tego egzaminu można
znaleźć pod adresem: Understanding the STS’ High School Placement Test.
Pyt.: Gdzie uczeń powinien przystąpić do egzaminu wstępnego do katolickich szkół średnich?
Odp.: Ważne jest, aby uczeń przystąpił do egzaminu wstępnego w szkole, do której zamierza zapisać się
jesienią i jest to szkoła średnia jego pierwszego wyboru. Stypendia przyznawane na podstawie osiągnięć
ucznia często są związane z przystąpieniem do egzaminu w konkretnej szkole. Jeśli uczeń nie przystąpi
do egzaminu w wybranej szkole, to może straci szansę na uzyskanie stypendium.
Pyt.: Czy uczniowie muszą zarejestrować się na egzamin?
Odp.: Tak. Potencjalni uczniowie mogą dokonać wczesnej rejestracji na egzamin począwszy od 17
listopada 2018 r. aż do dnia egzaminu. Prosimy skontaktować się z konkretną szkołą średnią, aby
zapoznać się z jej procesem wczesnej rejestracji. Rodzice proszeni są o to, aby NIE rejestrować swoich
dzieci w kilku różnych szkołach średnich. Jeśli w wielu miejscach będzie dużo osób, które nie pojawią się
rano na egzamin, będzie to skutkowało problemami logistycznymi. Jeśli z jakiegoś powodu Państwa
dziecko nie dopełni procesu wczesnej rejestracji, będzie ono potraktowane jako osoba przychodząca z
zewnątrz rano w dniu egzaminu wstępnego. Rodzice uczniów wcześniej niezarejestrowanych będą
musieli tego ranka przekazać szkole informacje kontaktowe na wypadek nieprzewidzianej nagłej
potrzeby.
Pyt.: Co się stanie, jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie?
Odp.: Jeśli Państwa dziecko nie jest w stanie przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie z powodu
choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności, to wszystkie katolickie szkoły średnie w Archidiecezji
Chicago wyznaczą inny termin egzaminu. Prosimy o sprawdzenie tego w konkretnej szkole. Uwaga: Aby
uszanować wiarygodność i ważność egzaminu, uczeń, który przystąpił do egzaminu w jednej z katolickich
szkół średnich archidiecezji, NIE KWALIFIKUJE SIĘ do przystąpienia do egzaminu w innej z tych szkół.
Pozwolenie niektórym uczniom na wielokrotne przystąpienie do egzaminu, w wielu miejscach,
spowodowałoby, że niektórzy uczniowie w nieuczciwy sposób osiągnęliby przewagę nad innymi
uczniami.
Pyt.: W jaki sposób uczeń może przygotować się do egzaminu wstępnego do szkoły średniej?

Odp.: Najlepszym przygotowaniem do egzaminu wstępnego do katolickich szkół średnich jest znakomite,
akademickie przygotowanie ze szkoły podstawowej. Niektórzy uczniowie mogą skorzystać ze znajomości
ogólnych strategii rozwiązywania testów i pamiętać o tym, iż podczas rozwiązywania standaryzowanego
testu muszą pracować w określonym tempie. Jednakże kładzenie zbyt dużego nacisku na egzamin
wstępny lub przygotowanie do testu spowoduje z pewnością wzrost niepokoju przed egzaminem i obniży
wyniki egzaminu. Przygotowanie do testu nie podniesie wyników egzaminu wstępnego ponad rzeczywisty
i prawdziwy poziom osiągnięć ucznia. Przygotowanie do testu powinno być ograniczone do zredukowania
stresu i zaznajomienia się z rozwiązywaniem standaryzowanych testów w warunkach, kiedy mierzony jest
czas. Prosimy Państwa, aby wspierać i zachęcać swoje dziecko, by dołożyło wszelkich starań i uzyskało
jak najlepszy wynik egzaminu. Bardzo ważny jest również dobry wieczorny wypoczynek i zjedzenie
zdrowego śniadania przed egzaminem wstępnym.
Pyt.: Czy moje dziecko może skorzystać z pewnych udogodnień podczas egzaminu wstępnego?
Odp.: Prosimy, aby uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu na ukończenie testu lub wymagają innych
udogodnień podczas egzaminu, skontaktowali się z dyrektorem ds. rekrutacji. Będą Państwo poproszeni
o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej IEP/ICEP, planu 504 lub testu
psychoedukacyjnego, aby Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do udzielenia mu stosownych
udogodnień. Szkoły średnie same ustalają, które z udogodnień są w stanie zapewnić uczniom podczas
egzaminu, jak również ustalają terminy, do kiedy należy zgłaszać swoje prośby. Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy skontaktować się z konkretną szkołą.
Pyt.: W jaki sposób katolickie szkoły średnie podejmują decyzje o umiejscowieniu ucznia?
Odp.: Każda z katolickich szkół średnich posiada swoje własne procedury korzystania z wyników
egzaminu wstępnego. Ogólnie, szkoły średnie, kiedy podejmują decyzje o zaakceptowaniu lub przyjęciu
ucznia, wykorzystują wyniki egzaminów wstępnych w połączeniu z innymi informacjami o szkolnych
osiągnięciach ucznia, aby zapewnić mu osiągnięcie sukcesu akademickiego. Pod uwagę mogą być brane
również wyniki innych standaryzowanych testów szkoły podstawowej, karty sprawozdawcze i
rekomendacje dyrektora / nauczyciela. Każda ze szkół ustala swoje własne priorytety dotyczące procesu
podejmowania decyzji odnośnie do akceptacji i umiejscowienia ucznia.
Tematy do refleksji
•
•
•

Standaryzowane testy dostarczają cennych informacji na temat gotowości akademickiej
ucznia do nauki w konkretnej szkole.
Standaryzowany test osiągnięć jest jednym z wielu faktorów w podejmowaniu decyzji o
przyjęciu ucznia do katolickiej szkoły średniej.
Katolickie szkoły średnie Archidiecezji Chicago są zróżnicowane pod względem poziomu
akademickiego. Uczeń może być zdolny stawić czoła wyzwaniom akademickim wysoce
wyselekcjonowanej szkoły, ale może nie zostać do niej przyjęty z powodu ograniczonej liczby
wolnych miejsc.

Pyt.: Co można zrobić, kiedy uczeń nie został zaakceptowany?
Odp.: Jeśli uczeń nie dostał się do szkoły swego pierwszego wyboru, zachęcamy rodziców do tego, aby
starali się o przyjęcie go do innej katolickiej szkoły średniej. Prosimy o skontaktowanie się z dyrektorem
ds. rekrutacji i poproszenie, aby rezultaty egzaminu wstępnego zostały przesłane do innej, wybranej
przez Państwa szkoły katolickiej. Następnie należy skontaktować się z dyrektorem ds. rekrutacji w nowej
szkole i rozpocząć proces przyjmowania Państwa dziecka do tej szkoły. Dla wszystkich uczniów
pragnących korzystać z katolickiej edukacji na poziomie szkolnictwa średniego dostępnych jest wiele
opcji, wiele szkół w archidiecezji współpracuje ze sobą i dzieli się informacjami, aby pomagać rodzinom w
tym procesie. Jednym z kluczy do osiągnięcia akademickiego sukcesu przez ucznia szkoły średniej jest
znalezienie szkoły średniej najbardziej pasującej do jego lub jej obecnych potrzeb edukacyjnych.
Doświadczenie edukacyjne i osiągnięcia w katolickiej szkole średniej pomogą uczniowi wzrastać na
płaszczyźnie akademickiej, osobistej i duchowej.
Pyt.: Co w sytuacji, gdy rezultat testu nie zgadza się z wynikami nauczania uzyskanymi w
przeszłości lub z przeszłymi wynikami testów?

Odp.: Jest wiele powodów, dla których wyniki egzaminu wstępnego ucznia / uczennicy katolickiej szkoły
średniej mogą nie zgadzać się z jego innymi ocenami lub wynikami standaryzowanych testów. Chociaż
wyniki testów są bardzo ważne, prosimy pamiętać, że podczas podejmowania decyzji o przyjęciu ucznia
do szkoły będą brane pod uwagę wyniki osiągnięć akademickich z przeszłości, jak również inne
informacje.

