Zapisy i rejestracja do katolickiej szkoły średniej
Poradnik dla rodziców na rok szkolny 2018/2019
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Co za fascynujący czas dla Państwa i Państwa dzieci, uczniów klas ósmych! Po wielu latach edukacji na poziomie
podstawowym Państwa syn lub córka rozpocznie niedługo nowy etap edukacji na poziomie szkoły średniej. Są to bardzo
znamienne lata kształtowania osobowości Państwa dziecka. Decyzja, gdzie ono będzie uczęszczać do szkoły średniej,
może mieć wpływ na to, do którego college’u dziecko zostanie przyjęte, na możliwość uzyskania stypendium i w końcu na
osiągnięcie sukcesu przez Państwa dziecko. Archidiecezja Chicago posiada wiele doskonałych pod względem
akademickim szkół średnich, które pomogą w przygotowaniu Państwa dziecka do nauki w college’u i dadzą mu jeszcze
wiele więcej. Uczęszczając do katolickiej szkoły średniej Państwa syn lub córka będzie przebywać w otoczeniu
troskliwych i opiekuńczych nauczycieli, którzy będą współpracować z Państwem w promowaniu wartości ewangelicznych i
pomogą uformować ją lub jego na wierzącego, odpowiedzialnego, darzącego szacunkiem innych młodego człowieka.
Zachęcamy Państwa do poznawania w ciągu najbliższych miesięcy dyrektorów ds. rekrutacji, pracowników
administracyjnych i nauczycieli szkół średnich Archidiecezji Chicago. Ułatwi to Państwu podjęcie tej ważnej decyzji.
FILOZOFIA DOSTOSOWANIA I DOPASOWANIA
Różnorodność programów edukacyjnych dostępnych w naszych katolickich szkołach średnich umożliwia nam jak najlepiej
dostosować i dopasować potencjalnych uczniów i programy szkolne. Termin dostosowanie odnosi się do wyrównania
szans uczniów po szkole podstawowej, tzn. ocen, wyników standardowych testów, mocnych punktów programu
nauczania z programem akademickim szkoły średniej.
Termin dopasowanie jest szerzej definiowany i odnosi się do innych współczynników, które będą wpływały na
osiągnięcie przez ucznia sukcesu w szkole średniej, takich jak: wielkość szkoły, odległość szkoły od domu, stopień
integracji/różnorodności etnicznej, oferowane zajęcia pozaszkolne i wysokość czesnego.
SPOTKANIA REKRUTACYJNE
Nasze katolickie szkoły średnie zorganizują wiele różnorodnych wydarzeń i spotkań prezentujących wyjątkowe cechy
poszczególnych szkół. Wydarzenia te mają służyć pomocą uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu świadomych decyzji
podczas wybierania właściwej edukacji na poziomie szkoły średniej. Pomagają one w znajdowaniu szkoły średniej, która
będzie łączyła programy i usługi tak, by jak najlepiej dostosować i dopasować szkołę i ucznia, aby zapewnić Państwa
dziecku osiągnięcie końcowego sukcesu. Niektóre z tych wydarzeń to:
WIZYTY W SZKOŁACH
Osoby odpowiedzialne za rekrutację z różnych lokalnych katolickich szkół średnich przyjdą do szkoły
podstawowej Państwa dziecka. Przyniosą oni długopisy, ołówki i materiały informacyjne ze swoich szkół i
zapoznają absolwentów klas ósmych z ofertą dla potencjalnych uczniów.
Państwa dziecko może być poproszone o wypełnienie karty informacyjnej zawierającej jego imię,
nazwisko, adres i numer telefonu. Prosimy zauważyć, że w celu ochrony danych osobowych, informacje
dotyczące Państwa dziecka NIE są udostępniane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom
zewnętrznym lub trzecim partnerom. Co ważne, informacje te są wyłącznie używane dla przypomnienia
uczniom o nadchodzących wydarzeniach w szkole średniej, której to informacje te będą przekazane.
Ponadto CAŁA zewnętrzna komunikacja z Państwa dzieckiem będzie miała miejsce po jego
przystąpieniu do egzaminu wstępnego w pierwszej z wybranych przez niego szkół. Jeśli nie życzą sobie
Państwo otrzymywania zaproszeń, prosimy, aby Państwo przed wizytą w szkole poinformowali swoje
dziecko, że nie zgadzacie się na udostępnianie danych osobowych.
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DNI „UCZEŃ TOWARZYSZY UCZNIOWI”
Dni towarzyszenia uczniom (shadow days) są wspaniałym sposobem na to, aby doświadczyć „dnia z
życia ucznia szkoły średniej”. Każda ze szkół średnich sama ustala swoje własne procedury związane z
rejestracją uczestnictwa w dniach towarzyszenia uczniom. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o
skontaktowanie się ze szkołą średnią, do której Państwa dziecko chciałoby się udać, aby wziąć tam
udział w dniach towarzyszenia uczniom. Katolickie szkoły średnie w Archidiecezji Chicago uznają
przepisy wszystkich szkół podstawowych i przestrzegają zasad dni towarzyszenia uczniom. Prosimy o
zapoznanie się w swojej szkole podstawowej z przepisami dotyczącymi liczby dni towarzyszenia uczniom
i zastosowanie się do tych zasad. Prosimy również o zapoznanie się z procedurą informowania o
nieobecności w szkole w związku z uczestniczeniem w dniach towarzyszenia uczniom szkół średnich.
DNI OTWARTE
Każdego roku, przez cały rok szkolny kilka katolickich szkół średnich oferuje dni otwarte. Dają one
potencjalnym uczniom szkół średnich i ich rodzicom możliwość zwiedzenia szkoły, spotkania się z
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły i zadawania im ewentualnych pytań.
Prosimy o zastosowanie się do regulaminu każdej szkoły w związku z wizytą w ramach dni otwartych.
Daty dni otwartych dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół.
EGZAMIN WSTĘPNY
Wszystkie katolickie szkoły średnie w Archidiecezji Chicago, które wymagają egzaminu wstępnego, przeprowadzą go w
sobotę 1 grudnia 2018 o godz. 8 rano. Zachęcamy uczniów do przystąpienia do egzaminu wstępnego w pierwszej
szkole spośród wybranych przez siebie szkół średnich. Stypendia uzależnione od osiągnięć uczniów często wiążą się z
testowaniem w konkretnej szkole. Uczeń lub uczennica straci możliwość uzyskania stypendium, jeśli nie weźmie udziału
w testach w danej szkole.
WCZESNA REJESTRACJA NA EGZAMIN WSTĘPNY
Potencjalni uczniowie mogą dokonać wczesnej rejestracji na egzamin począwszy od 17 listopada 2018 roku 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 przekazać szkole tego ranka informacje kontaktowe na wypadek nieprzewidzianej nagłej potrzeby.
POWSZECHNY EGZAMIN WSTĘPNY
Wszystkie szkoły archidiecezji, w których będą obowiązywały egzaminy wstępne, będą odtąd używały testu HSPT (High
School Placement Test) z Scholastic Testing Services, Inc. Przyczyni się to do ułatwienia procesu zapisu uczniów, którzy
nie zostali przyjęci do pierwszej spośród wybranych przez siebie szkół. Informacje dotyczące tego egzaminu dostępne są
pod adresem: Understanding the STS’ High School Placement Test.
OPŁATA ZA EGZAMIN WSTĘPNY
Standardowa opłata za egzamin wstępny została ustalona przez Biuro ds. Szkół Katolickich Archidiecezji Chicago i
wynosi $25 od ucznia. W kwestii uregulowania opłaty należy zastosować się do instrukcji szkoły średniej, w której
Państwa dziecko będzie testowane.
EGAZAMIN WSTĘPNY – UDOGODNIENIA
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
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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.
DODATKOWE TERMINY EGZAMINÓW
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.
POMOC FINANSOWA
Nasze szkoły przestrzegają rygorystycznych przepisów dotyczących udzielania pomocy finansowej, aby uchronić
potencjalnych uczniów przed wykorzystaniem ich. Wszystkie przepisy i regulacje Stowarzyszeń Szkół Średnich Stanu
Illinois (IHSA) muszą zawierać następujące ustalenia:
●
●
●
●

Jakiegokolwiek rodzaju stypendia, granty, programy praca – nauka, nagrody pieniężne nie mogą być
oferowane lub obiecywane konkretnym uczniom przed przyjęciem ich do szkoły.
Konkretna suma pomocy finansowej nie może być obiecana lub przydzielona przed przystąpieniem do
egzaminu wstępnego lub przed zakwalifikowaniem ucznia do szkoły.
Nie mogą być oferowane, obiecane lub przyznane żadne stypendia sportowe.
Przepisy IHSA zakazują:
○ Wizyt w domach i jakiegokolwiek kontaktu (z włączeniem kontaktu telefonicznego) w celu
rekrutacji sportowej przez pracowników administracyjnych lub trenerów;
○ Ofiarowywania prezentów, stypendiów lub pomocy finansowej dla uczniów utalentowanych
sportowo;
○ Przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe wynikające wyłącznie ze zdolności fizycznych

Wszystkie katolickie szkoły średnie udzielają pomocy finansowej potrzebującym. Dostępne są również stypendia
przyznawane na podstawie osiągnięć ucznia. Aby uzyskać więcej informacji nt. pomocy finansowej prosimy odwiedzić
stronę internetową konkretnej szkoły. Ponadto pomoc jest udzielana również przez organizacje z zewnątrz. Niektóre z
nich to:
Big Shoulders Fund http://www.bigshouldersfund.org/
Big Shoulders Scholarship Granting Organization https://www.bigshouldersfundsgo.org/
Empower Illinois Scholarship Granting Organization https://empowerillinois.org/
Daniel Murphy Scholarship Fund http://www.dmsf.org/
Madonna Foundation https://www.madonnascholars.org/
HFS Chicago Scholars https://www.hfschicagoscholars.com/
HighSight http://www.highsight.org/
LINK Unlimited http://linkunlimited.org/web/
Standing Tall Charitable Foundation http://www.standingtallfoundation.org/
Asian Youth Services http://www.asianyouthservices.org/
Quigley Scholars http://www.quigleyscholars.org/
HARMONOGRAM PROCESU UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ I NAGRÓD
Każda ze szkół udzieli informacji gdzie i kiedy należy składać podanie o pomoc finansową. Prosimy zauważyć, że
wypełnienie formularzy o pomoc finansową nie gwarantuje preferencji podczas zapisów. Państwa syn lub córka muszą
przystąpić do egzaminu wstępnego do katolickich szkół średnich 1 grudnia, aby ich aplikacja została rozpatrzona.
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Przyznawanie nagród finansowych będzie uzależnione od kryteriów ustalonych niezależnie przez każdą ze szkół. Oferty
przyznania nagród finansowych zostaną złożone po tym jak uczeń zostanie zaakceptowany, ale przed jego rejestracją,
aby rodziny mogły podjąć świadomą decyzję o zapisach dziecka do szkoły i, aby w pełni znały rzeczywistą wysokość
czesnego.
WYNIKI EDUKACYJNE
Oprócz egzaminu wstępnego, do którego musi przystąpić Państwa dziecko, muszą Państwo również podpisać zgodę na
udostępnienie wyników edukacyjnych Państwa dziecka ze szkoły podstawowej. Kiedy Państwo to zrobią, odpowiednia
dokumentacja zostanie przesłana do szkoły, w której uczeń przystąpił do egzaminu wstępnego. Katolickie szkoły średnie
nie opierają się wyłącznie na wynikach egzaminu wstępnego podczas przyjmowania uczniów. Wyniki standaryzowanych
testów, jak również karty sprawozdawcze i rekomendacje nauczyciela są pomocne w uzyskaniu całościowego obrazu
ucznia dla rozeznania jego szansy na sukces i jak najlepszego jego dostosowania i dopasowania do kolejnego etapu
edukacji.
KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO SZKOŁY
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 dokonaniach 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.
LISTY POTWIERDZAJĄCE AKCEPTACJĘ
Termin, w którym Państwo i Państwa dziecko otrzymają list potwierdzający akceptację do szkoły będzie zależał od tego,
w której z katolickich szkół średnich zdawało ono egzamin. Listy potwierdzające akceptację mogą być wysyłane zaraz po
dacie egzaminu wstępnego 1 grudnia 2018 roku, ale nie później niż 1 lutego 2019 roku. Jeśli Państwa dziecko nie
zostanie zaakceptowane w wybranej przez niego w pierwszej kolejności szkole 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.
REJESTRACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Jeśli Państwa dziecko zostanie zaakceptowane do szkoły, otrzyma ono zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu
dotyczącym rejestracji uczniów pierwszej klasy. Szanując się wzajemnie, katolickie szkoły średnie w Archidiecezji
Chicago zrzekają się prawa do nawiązywania kontaktu z uczniem, po egzaminie lub rejestracji w innej szkole katolickiej.
Jeżeli w jakimś momencie Państwo zmienią zdanie na temat uczęszczania dziecka do konkretnej szkoły, prosimy
poinformować o tym dyrektora ds. rekrutacji szkoły, w której Państwa dziecko zdawało egzamin i poprosić o przesłanie
Państwa danych w inne miejsce. Po dopełnieniu tych formalności mogą Państwo rozpocząć rozmowy z inną katolicką
szkołą średnią.
DODATKOWE PYTANIA
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub chcecie poruszyć dodatkowe kwestie dotyczące procesu rekrutacyjnego lub
przyjmowania uczniów do szkoły, prosimy o kontakt z którąkolwiek z katolickich szkół średnich Archidiecezji Chicago. Aby
uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z dr Marią Hawk, dyrektorem regionalnym szkół średnich i zarządu ds.
rozwoju e-mailowo: Maria.Hawk@archchicago.org lub telefonicznie pod numerem: 312.534.5204.
Z najlepszymi życzeniami,
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Dr Maria Hawk
Dyrektor Regionalny Szkół Średnich i Zarządu ds. Rozwoju
Archidiecezja Chicago
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