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Dear Central School Families,

Welcome to the 2020 – 2021 school year at Central School! Central is a wonderful, family 
centered, small school located “in the heart of the city” near downtown Des Plaines. Central 
is a Kindergarten through fifth grade Elementary School. We have been proudly educating 
the children of Des Plaines since 1906.

Central School has a small, knowledgeable staff and a very involved, supportive parent 
organization dedicated to both the academic and character development of each and 
every student. The staff at Central School believes in a relationship of mutual respect and 
cooperation between home and school. We value your partnership in providing the best 
education possible for your child.

As members of the Central School family, we understand the need to have policies and 
procedures. These policies and procedures are put into place to help us achieve Central 
School’s mission:

To provide the foundation for students to become lifelong learners – self-sufficient in using 
the skills necessary to function in a global society.

This handbook is designed to acquaint you with various school policies and procedures and 
to give you an overview of the school. If you have any questions, feel free to call the school 
at (847) 824-1575 between 8:00 a.m. and 4:00 p.m.

Sincerely, 

Mrs. Erica Cupuro
Principal
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Arrival and Dismissal
All students in first through fifth grades begin their school 
day at 9:00 a.m. and end their day at 3:30 p.m. (Monday 
dismissal is at 3:15 p.m.). The morning kindergarten session 
is from 9:00 a.m. until 11:30 a.m. and the afternoon session 
begins at 1:00 p.m. and ends at 3:30 p.m. (Monday dismissal 
is at 3:15 p.m.).

Kindergarten students enter and exit through the 
kindergarten door number 5 (on the west side of the school). 
Parents should park on Prairie Avenue behind Central 
School and walk students to and from this door. The Central 
School parking lot does not have enough parking spots 
to accommodate kindergarten drop off and pick up, and 
therefore should not be used for this purpose.

First, second, and third grade students exit and enter through 
door number 8 (on the east side of the school near the 
blacktop). The circular drive should be used as a through 
lane only. No parking is allowed in this area.

Fourth and fifth grade students exit and enter through 
door number 7, which is in the back of the school near the 
baseball field. The fourth and fifth grade students should be 
dropped off and picked up on Prairie Avenue.

Please understand that supervision for students in 1st 
through 5th grade is not available until 8:45 a.m. each 
morning, therefore, students are not allowed on school 
property prior to that time. There is no supervision for 
Kindergarten students until 9:00 a.m. each morning, 

Celebrations
Beginning with the 2016 – 2017 school year, all teachers in 
Community Consolidated School District 62 are prohibited 
from using food as an incentive or reward for students 
at school and during school day hours. Additionally, 
students are prohibited from bringing food treats to school 
during school hours for birthday celebrations or any other 
celebrations during school day hours.

Bicycles/In-Line Skates/Scooters
The children’s safety is our utmost concern. We do  
not encourage children under fourth grade to ride to  
school alone.

The school assumes no responsibility for bicycles or 
scooters. Riders should travel using the safest routes and 
should walk their bicycles or scooters across busy streets 
where adult crossing guards are available. All bicycles and 
scooters must be walked on the playground. Any students 
not following these rules will be asked to leave his or her 
bicycle or scooter at home.

All bicycles are to be locked and parked in the bicycle racks. 
It is also recommended that bicycles be registered with the 
Des Plaines Police Department.

Students may not wear skates on school property. If they 
skate to school, their skates must be removed and shoes put 
on before arriving on school property.

For the safety of all of our students, bicycles and scooters 
must be walked on school property.

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

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

Lunch and Recess
We encourage students to remain at school during lunch 
and recess for several reasons. Lunchtime provides a time 
for the children to participate in unstructured situations, thus 
practicing social skills, conflict resolution skills, and building 
friendships. Recess time allows for students to increase their 
healthy physical activity. Additionally, the lunch hour allows 
for teachers and staff members to interact with the children.

Students are expected to remain on the school grounds 
during lunch and recess unless they are going home or 
elsewhere for lunch. If a student will be leaving the school 
grounds for lunch, the child will wait in the school office. The 
lunch bell rings at 12:10 p.m. and students are expected to 
return to Central School by the 1:00 p.m. bell. An adult must 
sign the child out for lunch, and back in again, at the 
school office. If the child is leaving with an adult other than 
his or her parent or guardian, permission must be provided  
to the school.

Lunch hour recess is held outdoors whenever possible. 
Students should dress appropriately for all weather 
conditions.
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Students who require any kind of activity restriction due to 
illness or injury will be excused, upon written parent request, 
for a period of up to three days. Recess participation will
be restricted. Beyond that time, it is necessary to have a 
written request from the healthcare provider detailing the 
health concern, the extent of the restriction, and the date 
that full physical activity may be resumed. Children restricted 
from physical education by a healthcare provider must have 
written authorization to be outdoors during recess.

The U.S. Weather Bureau “Wind-Chill Index” (O’Hare Field 
reading) is used to determine when the children should 
remain inside. On days when it is considered detrimental 
to an individual’s health to remain outside for an extended 
period of time, the children are allowed to remain indoors.

Wind Chill Factor
• 10 or below children are kept inside
• Above 10  children play outside according to the 

normal schedule

Extracurricular Activities
Central School believes in developing the “whole child” by 
offering opportunities for students to become involved in their 
school, extend their learning, and develop interests. Some 
of our extracurricular offerings are: student patrols, student 
council, and reading clubs.

Rules for General Behavior 
The Central School staff has developed a matrix of expected 
behaviors entitled, “Eagle Expectations.” The three major 
behaviors are as follows:
• Be Respectful
• Be Safe
• Be Responsible and Ready to Learn

Eagle Expectations align with our positive behavior 
management model.

If a student requires help in achieving our positive behavior 
goals in order to enhance his/her educational or emotional 
development, a staff member may require the child to attend 
an Eagle Expectation Class. This class takes place during 
part of the recess period. The Eagle Expectation Class is 
designed to support students toward personal growth in the 
deficit area.

Central Elementary School Parent 
Teacher Organization
Central Elementary School has an active Parent Teacher 
Organization (PTO), which invites and welcomes parent 
membership as well as their help and support. Many PTO 
sponsored school activities are held during the school year
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Estimadas Familias de Central School,

¡Bienvenidas al año escolar del 2020-2021 en Central School! Es una maravillosa escuela 
pequeña, enfocada en la familia, ubicada “en el corazón de la ciudad”, cerca del centro de 
Des Plaines. Central Elementary School cuenta con kínder hasta quinto grado. Hemos estado 
orgullosamente educando a los niños de Des Plaines desde el 1906.

Central School tiene un personal pequeño y bien informado  y una organización de padres 
muy involucrada y solidaria dedicada al desarrollo académico y de carácter de todos y cada 
uno de los estudiantes. El personal de Central School cree en una relación de respeto mutuo 
y cooperación entre el hogar y la escuela. Valoramos su asociación para proporcionar la mejor 
educación posible para su hijo(a).

Como miembros de la familia de Central School entendemos la necesidad de tener políticas  
y procedimientos. Estas políticas y procedimientos se implementan para ayudarnos a lograr  
la misión de Central School:

Proporcionar la base para que los estudiantes se conviertan en estudiantes de por vida – 
autosuficientes en el uso de las habilidades necesarias para funcionar en una sociedad global.

Este manual está diseñado para familiarizarlas con diversas políticas y procedimientos de la 
escuela y para darles una visión general de la escuela. Si tienen alguna pregunta, no duden 
en llamar a la escuela al (847) 824-1575 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Atentamente, 

Erica Cupuro, Directora

Central Elementary School
Erica Cupuro, Directora

1526 East Thacker Street
Des Plaines, IL  60016-6432
T 847-824-1575     F 847-824-1656
central.d62.org 

need sp and po
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Llegadas y Salidas
Todos los estudiantes de primero a quinto grado comienzan 
su día escolar a las 9:00 a.m. y terminan su día a las 3:30 
p.m. (La salida del lunes es a las 3:15 p.m.). La sesión de 
kinder de la mañana es de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y la sesión 
de la tarde comienza a la 1:00 p.m. y termina a las 3:30 p.m. 
(La salida del lunes es a las 3:15 p.m.).

Los estudiantes de kinder entran y salen por la puerta 
número 5 del kinder (en el lado oeste de la escuela). Los 
padres deberían estacionarse en Prairie Avenue detrás 
de Central School y llevar a los estudiantes hacia y desde 
esta puerta. El estacionamiento de Central School no tiene 
suficientes lugares para dejar y recoger a los estudiantes de 
kinder y, por lo tanto, no debe usarse para este propósito.

Los estudiantes de primero, segundo y tercer grado salen y 
entran por la puerta número 8 (en el lado este de la escuela 
cerca del asfalto). El camino circular debe usarse solamente 
como un carril directo. No se permite estacionar en esta área.

Los estudiantes de cuarto y quinto grado salen y entran por 
la puerta número 7, (en la parte de atrás de la escuela, cerca 
del campo de béisbol). Los estudiantes de cuarto y quinto 
grado deberían ser dejados y recogidos en Prairie Avenue.

Por favor comprendan que la supervisión para estudiantes de 
1ro a 5vo grado no está disponible hasta las 8:45 a.m. todas 
las mañanas, por lo tanto, no se permite a los estudiantes en 
la propiedad escolar antes de esa hora. No hay supervisión 
para estudiantes de kinder hasta las 9:00 a.m. cada mañana.

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

Bicicletas/Patines  
en Línea/Patines del Diablo
La seguridad de los niños es nuestra meta mayor. No 
animamos a los niños menores de cuarto grado a que vayan 
a la escuela solos.

La escuela no asume ninguna responsabilidad por las 
bicicletas o los patines del diablo. Los estudiantes deben 
viajar utilizando las rutas más seguras y deben caminar con 
sus bicicletas o patines del diablo por calles concurridas 
donde hay adultos guardias de cruce  disponibles. Los 

estudiantes deben caminar con sus bicicletas y patines del 
diablo en el patio de recreo. A los estudiantes que no sigan 
estas reglas se les pedirá que dejen su bicicleta o patín del 
diablo en casa.

Todas las bicicletas deben llevar candados y estar 
estacionadas en los lugares designados para bicicletas. 
También se recomienda que las bicicletas se registren en el 
Departamento de Policía de Des Plaines.

Los estudiantes no pueden usar patines en la propiedad 
escolar. Si patinan a la escuela, deben quitarse los patines y 
ponerse los zapatos antes de llegar a la propiedad escolar.

Para la seguridad de todos, los estudiantes deben caminar 
con sus bicicletas y sus patines de diablo en la propiedad 
escolar.

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

Objetos Perdidos
Los niños de todas las edades pierden cosas. Para devolver 
los artículos perdidos al propietario y promover la honestidad, 
tenemos una caja de “objetos perdidos” para ropa y artículos 
más grandes. Periódicamente, se dona ropa no reclamada, 
así que asegúrense de revisar la caja si creen que a su hijo le 
puede faltar una prenda de vestir.

Asegúrense por favor de etiquetar todas las prendas de vestir 
que su hijo puede quitarse en la escuela (abrigos, botas, 
guantes, sombreros, etc.). El dinero, la joyería, las llaves, etc. 
deberían entregarse en la oficina.

Almuerzo y Recreo
Animamos a los estudiantes a que permanezcan en la 
escuela durante el almuerzo y el recreo por varias razones. 
La hora del almuerzo proporciona un tiempo para que los 
niños participen en situaciones no estructuradas, practicando 
habilidades sociales, habilidades de resolución de conflictos 
y desarrollando amistades. El tiempo de recreo permite 
a los estudiantes aumentar su actividad física saludable. 
Además, la hora del almuerzo permite que los maestros y los 
miembros del personal interactúen con los niños.
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Se espera que los estudiantes permanezcan en la propiedad 
escolar durante el almuerzo y el recreo, a menos que se 
vayan a casa o a otra parte a almorzar. Si un estudiante se va 
de la escuela para almorzar, el niño esperará en la oficina de 
la escuela. La campana del almuerzo suena a las 12:10 p.m. 
y se espera que los estudiantes regresen a la escuela antes 
de la campana de la 1:00 p.m. Un adulto debe firmar la 
salida y el regreso del niño para el almuerzo en la oficina 
de la escuela. Si el niño se va con un adulto que no sea su 
padre o tutor, se debe proporcionar permiso a la escuela.

El recreo de la hora del almuerzo se lleva a cabo al aire libre 
siempre que sea posible. Los estudiantes deben vestirse 
apropiadamente para todas las condiciones climáticas.

Los estudiantes que requieran cualquier tipo de restricción 
de actividad debido a una enfermedad o lesión serán 
excusados, bajo previa solicitud por escrito de los padres, por 
un período de hasta tres días. La participación en el recreo 
será restringida. Más allá de ese tiempo, será necesario tener 
una solicitud por escrito del proveedor de atención médica 
que detalle el problema de salud, el alcance de la restricción 
y la fecha en que se puede reanudar la actividad física 
completa. Los niños restringidos de la educación física por un 
proveedor de atención médica deben tener una autorización 
por escrito para estar al aire libre durante el recreo.

El “Índice de Sensación Térmica” de la Oficina Meteorológica 
de EE. UU. (Lectura de O’Hare) se usa para determinar 
cuándo los niños deberían permanecer adentro. Los días en 
que se considera perjudicial para la salud de una persona 
permanecer afuera durante un período prolongado, se 
permite que los niños permanezcan adentro.

Sensación Térmica
• 10 o menos los niños permanecen adentro
• Más de 10  los niños juegan afuera según  

el horario normal

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

Reglas para el Comportamiento 
General 
El personal de Central School ha desarrollado una matriz 
de comportamientos esperados titulada, “Expectativas 
del Águila”. Los tres comportamientos principales son los 
siguientes:
• Ser Respetuoso
• Estar Seguro
• Ser Responsable y Listo para Aprender

Las expectativas del Águila se alinean con nuestro modelo de 
gestión de comportamiento positivo.

Si un estudiante necesita ayuda para alcanzar nuestras 
metas de comportamiento positivo para mejorar su desarrollo 
educativo o emocional, un miembro del personal puede 
requerir que el niño asista a una Clase de Expectativas 
Águila. Esta clase se lleva a cabo durante parte del  
período de recreo. La clase está diseñada para apoyar  
a los estudiantes hacia el crecimiento personal en el área  
de déficit.

Central Elementary School  
Organización de Padres y Maestros
Central Elementary School tiene una Organización de Padres 
y Maestros (PTO) activa que invita y agradece la membresía 
de los padres, así como su ayuda y apoyo. Muchas 
actividades escolares patrocinadas por el PTO se llevan a 
cabo durante el año escolar.



Drogie Rodziny Szkoły Centralnej,

Witamy w roku 2020-2021 w Szkole Centralnej ! Szkoła Centralna jest wspaniałą, 
skoncentrowaną na własnej społeczności małą szkołą zlokalizowaną w „samym sercu 
miasta” obok śródmieścia Des Plaines. Szkoła Centralna obejmuje przedszkole do piątej 
klasy szkoły podstawowej. Z dumą możemy oświadczyć, że uczymy dzieci Des Plaines  
od 1906 roku.

Szkoła Centralna posiada nieduży wykwalifikowany personel oraz bardzo zaangażowaną 
i pomocną radę rodzicielską, pracę która skierowana jest zarówno na edukację, jak i 
na rozwój charakteru każdego ucznia. Pracownicy Szkoły Centralnej wierzą w relację 
wzajemnego szacunku i współpracy pomiędzy rodziną a szkołą. Wysoko cenimy sobie 
wzajemne partnerstwo w zapewnianiu jak najlepszej edukacji dla Waszych dzieci.

Jako członkowie rodziny Szkoły Centralnej rozumiemy potrzebę posiadania pewnych  
zasad i procedur. Te zasady i procedury zostały wprowadzone w życie, aby pomóc nam  
w realizacji misji Szkoły Centralnej:

Zapewnienia podstaw uczniom do nauki przez całe życie – aby uczynić ich 
samowystarczalnymi w wykorzystywaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania  
w globalnym społeczeństwie.

Niniejszy przewodnik ma na celu zapoznanie Państwa z różnymi szkolnymi zasadami  
i procedurami szkoły oraz przedstawienie ogólnego obrazu szkoły. W razie pytań  
prosimy dzwonić pod numer - (847) 824-1575 pomiędzy 8:00 a 16:00.

Z poważaniem,

Pani Erica Cupuro
Dyrektor
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Rozpoczęcie i zakończenie zajęć
Wszyscy uczniowie w klasach od 1 do 5 rozpoczynają zajęcia 
w szkole o 9:00 rano a kończą o 15:30 po południu. (W 
poniedziałki zajęcia kończą się o 15:15). Poranne zajęcia 
w przedszkolu trwają od 9:00 do 11:30, a popołudniowe 
rozpoczynają się o 13:00 i kończą o 15:30. (W poniedziałki 
zajęcia kończą się o 15:15 po południu).

Uczniowie przedszkola wchodzą i wychodzą ze szkoły przez 
drzwi numer 5 (znajdujące się na zachodniej stronie szkoły) 
Rodzice powinni parkować na Prairie Avenue za Centralnym 
budynkiem szkoły i odprowadzać i odbierać dzieci spod 
drzwi. Parking Centralnego budynku szkolnego nie posiada 
wystarczającej ilości miejsc parkingowych, aby zapewnić 
rodzicom możliwość oczekiwania w samochodzie na powrót 
dziecka, a także oczekiwanie na dotarcie dziecka do szkoły, 
dlatego prosimy nie używać parkingu w celu postoju.

Uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy wchodzą i 
wychodzą przez drzwi numer 8 (znajdujące się na wschodniej 
stronie szkoły obok drogi asfaltowej). Rondo należy 
wykorzystywać jedynie jako drogę przelotową. Parking w tej 
strefie nie jest dozwolony.

Uczniowie czwartej i piątej klasy wchodzą i wychodzą przez 
drzwi numer 7, znajdujące się z tyłu szkoły obok boiska 
baseballowego. Uczniowie czwartej i piątej klasy powinni być 
podwożeni i odbierani od strony Prairie Avenue.

Prosimy zrozumieć, że nadzorowanie uczniów od 1 do 5 
klasy nie jest dostępne do 8:45, dlatego też uczniowie nie 
mogą przebywać na terenie szkoły przed tym czasem. 
Nadzorowanie uczniów przedszkola nie jest możliwe do 9:00.

Święta
Począwszy od roku szkolnego 2016-2017, wszyscy 
nauczyciele w Połączonej Społeczności Szkolnej Dystryktu 
62 mają zakaz używania produktów żywnościowych jako 
nagrody lub zachęty dla uczniów
w szkole lub podczas godzin dni szkolnych. Ponadto, 
podczas normalnych godzin szkolnych uczniowie mają 
zakaz przynoszenia przekąsek do szkoły w celu świętowania 
urodzin lub jakichkolwiek innych uroczystości.

Rowery/Rolki/Skutery
Bezpieczeństwo dzieci jest naszym głównym priorytetem. 
Nie zachęcamy dzieci poniżej czwartej klasy do tego, aby 
dojeżdżały do szkoły samodzielnie.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rowery lub skutery. 
Przemieszczający się na pojazdach uczniowie powinni 
używać najbezpieczniejszych dróg i powinni jeździć swoimi 
rowerami lub skuterami po zatłoczonych ulicach, na których 
kieruje ruchem opiekun. Na terenie placu zabaw wszelkie 
rowery i skutery należy prowadzić. Jeżeli którykolwiek z 
uczniów nie będzie przestrzegać wymienionych zasad, 
zostanie poproszony o pozostawienie swojego roweru lub 
skutera w domu.

Wszystkie rowery powinny zostać przypięte i zaparkowane 
na stojakach rowerowych. Zaleca się także zarejestrowanie 
rowerów w Komisariacie Policji Des Plaines.

Na terenie szkoły uczniowie nie powinni używać rolek. Jeżeli 
uczniowie przynoszą rolki do szkoły, należy je zdjąć przed 
wejściem do szkoły i wymienić na obuwie zmienne.

Dla bezpieczeństwa wszystkich naszych uczniów, na terenie 
szkoły rowery i skutery muszą być prowadzone.

Dbanie o mienie szkolne
Szkoła Centralna jest naszym drugim domem, dlatego też 
zadaniem wszystkich członków Centralnej społeczności 
jest pomoc w utrzymywaniu mienia szkolnego w dobrym 
stanie. Rodzice są proszeni o przedyskutowanie z dzieckiem 
konieczności dbania, sprzątania i utrzymania mienia i 
budynku i terenu szkoły w dobrym stanie. Uszkodzenia i 
wandalizm w stosunku do mienia szkoły nie będą tolerowane. 
Wszyscy musimy pracować wspólnie, aby Szkoła Centralna 
pozostawała miejscem, z którego jesteśmy dumni.

Rzeczy zagubione i znalezione
Dzieci w każdym wieku gubią rzeczy. W celu zwrócenia 
właścicielowi utraconych przedmiotów i promowania 
życzliwości i uczciwości, stworzyliśmy skrzynkę „Rzeczy 
zgubionych i znalezionych” dla ubrań i większych zgubionych 
rzeczy. Raz na jakiś czas nieodebrane rzeczy ze skrzynki 
będą oddawane na cele charytatywne, więc prosimy 
sprawdzać skrzynkę, jeżeli Państwa dziecko zgubiło 
przedmiot lub ubranie.

Prosimy o podpisywanie/oznaczanie wszystkich przedmiotów 
które Państwa dziecko może zostawić w szkole (płaszcze, 
buty, rękawiczki, czapki, itp.) Pieniądze, biżuteria, klucze itp. 
powinny być zwrócone do biura.
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Lunch i przerwy
Zachęcamy uczniów do pozostawania na terenie 
szkoły podczas lunchu i przerw z kilku powodów. Czas 
lunchu zapewnia dzieciom szanse na wzięcie udziału 
w nieustrukturyzowanych sytuacjach, dając im szansę 
na ćwiczenie umiejętności socjalnych, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów oraz szansę na zbudowanie 
przyjaźni. Czas przerwy zapewnia uczniom czas na 
zwiększenie swojej aktywności fizycznej. Ponadto, godzina 
lunchu zapewnia nauczycielom i personelowi szkoły okazję 
na interakcję z dziećmi.

Uczniowie są zobowiązani do pozostania na terenie szkoły 
podczas lunchu i przerwy, o ile nie wracają w tym czasie do 
domu lub gdziekolwiek indziej. Jeżeli uczeń opuszcza teren 
szkoły podczas lunchu, powinien on czekać w szkolnym 
biurze. Dzwonek na przerwę lunchową dzwoni o 12:10 i 
wszyscy uczniowie są zobowiązani do powrotu do Szkoły 
Centralnej przed dzwonkiem o 13:00. Dorosła osoba 
musi wypisać dziecko na czas przerwy obiadowej oraz 
ponownie je wpisać w szkolnym biurze. Jeżeli dziecko 
opuszcza teren szkoły z dorosłym innym niż jego/jej  
rodzic, władze szkolne muszą posiadać na to pozwolenie  
od rodziców.

Spędzanie przerwy obiadowej na zewnątrz odbywać się 
będzie kiedy tylko będzie to możliwe. Uczniowie powinni 
ubierać się adekwatnie do warunków pogodowych.

Uczniowie wymagający jakiegokolwiek ograniczenia 
aktywności fizycznej przez wzgląd na chorobę lub uraz 
zostaną zwolnieni z zajęć na czas do 3 dni po otrzymaniu 
pisemnej zgody rodzica. Udział w przerwie zostanie
ograniczony. Po tym czasie wymagane jest uzyskanie 
pisemnego oświadczenia od lekarza opisującego chorobę, 
czas ograniczenia oraz datę wznowienia pełnej aktywności 
fizycznej. Dzieci zwolnione z wychowania fizycznego przez 
lekarza muszą posiadać pisemną zgodę na przebywanie na 
zewnątrz podczas przerwy.

Informacje The U.S. Weather Bureau „Wind-Chill Index” 
(O’Hare Field reading) będą wyznacznikiem, czy dzieci 
powinny pozostać wewnątrz. Podczas dni, w których 
przebywanie na zewnątrz przez dłuższy czas jest uznane 
za szkodliwe dla zdrowia, dzieci mogą pozostać wewnątrz 
szkoły.

Czynnik wiatru
• 10 lub mniej dzieci przebywają wewnątrz budynku
• Powyżej 10  dzieci mogą bawić się na zewnątrz zgodnie 

z Normalnym planem.

Zajęcia pozalekcyjne
Central School wierzy w „całościowy” rozwój dziecka 
poprzez oferowanie możliwości zaangażowania się w życie 
szkoły, wykroczenie poza ramy nauczania oraz rozwój 
zainteresowań. Niektóre z oferowanych przez nas zajęć 
pozalekcyjnych to patrole studenckie, rada uczniowska oraz 
kluby czytelnicze. 
 

Ogólne zasady dotyczące  
zachowania
Pracownicy Central School posiadają wzorce dotyczące 
oczekiwanych zachowań, określane jako „Oczekiwane 
zachowania” (Eagle Expectations). Trzy główne wzorce 
zachowań to:
• Okazywanie szacunku
• Zachowywanie bezpieczeństwa
• Odpowiedzialność i gotowość do nauki

Oczekiwane zachowania pasują do naszego pozytywnego 
modelu zarządzania zachowaniami. 

Jeśli uczeń wymaga pomocy przy osiąganiu celów 
dotyczących oczekiwanych zachowań, aby poprawić swój 
edukacyjny lub emocjonalny rozwój, pracownicy mogą 
wymagać od dziecka uczestnictwa w zajęciach pod nazwą 
Eagle Expectation Class lub warsztatach BIG Workshop 
(Grupa Interwencji Behawioralnej). Te zajęcia oraz warsztaty 
odbywają się częściowo w trakcie przerwy. Eagle Expectation 
Class oraz BIG Workshop zostały opracowane w celu 
wspierania uczniów w osiąganiu rozwoju osobistego w 
deficytowym obszarze.

Organizacja rodziców i nauczycieli 
w Central Elementary School
Central Elementary School ma aktywną organizację 
rodziców i nauczycieli (Parent Teacher Organization – PTO), 
która zachęca wszystkich rodziców do uczestnictwa, jak i 
udzielania wsparcia. W ciągu roku szkolnego prowadzonych 
jest wiele zajęć sponsorowanych przez PTO.
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