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Szanowne Rodziny Palos 118! 

W zeszły wtorek podczas comiesięcznego posiedzenia Rada Oświaty pomogła 
administratorom szkół Palos South rozdać 89 bardzo zasłużonym uczniom ufundowaną 
przez Prezydenta nagrodę za doskonałe osiągnięcia w nauce. Wspaniale było znów 
zobaczyć gimnazjum pełne dumnych rodziców i uczcić kolejne sukcesy uczniów Palos 
118. 

Według najnowszych danych opublikowanych przez Radę Oświaty stanu Illinois rejon 
Palos 118 znajduje się wśród 10% najlepszych rejonów szkół podstawowych w całym 
stanie. W regionie South Cook nasi uczniowie znaleźli się na pierwszym miejscu 
z matematyki i na drugim miejscu z czytania. Nasi uczniowie szkół specjalnych, uczący 
się języka angielskiego oraz uczniowie z rodzin o niskich dochodach są w czołówce 
naszego regionu w porównaniu ze swoimi rówieśnikami. Niedawno okręg szkolny 
otrzymał informacje, że jedna z naszych szkół otrzymała nominację do prestiżowej 
ogólnokrajowej nagrody za nieprzerwanie dobre wyniki osiągane przez jej uczniów. 

Podczas pandemii i panującego kryzysu zdrowia publicznego rejon Palos 118 był 
liderem wysokiej jakości nauczania. Byliśmy jednym z pierwszych rejonów szkół, 
których uczniowie wrócili na całodzienną naukę do swoich klas, a udało nam się to 
osiągnąć, ponieważ nasza dyrekcja, pracownicy administracyjni, nauczyciele i rodzice 
wiedzieli, jak ważna dla naszych uczniów jest nauka stacjonarna, szczególnie dla tych 
najbardziej wrażliwych uczniów. Współpracując ze sobą potrafiliśmy zminimalizować 
zaległości w nauce bez uszczerbku dla bezpieczeństwa naszych pracowników 
i uczniów. 

Zakładając że statystyki COVID-19 nadal będą optymistyczne, rejon Palos 118 będzie 
kontynuował znoszenie ograniczeń związanych z pandemią w sposób pozwalający 
zachować bezpieczeństwo. Bardzo cieszymy się, że możemy ponownie zobaczyć 
w budynkach naszych szkół gości i woluntariuszy w czwartym i zarazem ostatnim 
kwartale tego roku szkolnego. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce podczas 
któregoś z naszych wiosennych wydarzeń! 

Aktualizacja portretu absolwenta 

Dziękuję członkom komitetu planistycznego zajmującego się „Portretem absolwenta”, 
którzy 3 marca wzięli udział w organizowanym przez nas spotkaniu warsztatowym. 
Grupa ta do bardzo późnych godzin nocnych dokonywała syntezy informacji zwrotnych 
z naszych publicznych forów, grup fokusowych i ankiety online, tworząc na ich 
podstawie krótką listę najważniejszych atrybutów niezbędnych absolwentom Palos 118 
do osiągnięcia sukcesu. Efekty ich pracy zostały przesłane grafikowi, którzy obecnie 
tworzy nasz portret. 



 
 

 
Klasa 8 Palos zdobywa mistrzostwo w siatkówce 
 
Gratulacje dla naszej siatkarskiej drużyny 8-klasistek oraz trenera Martina Duggana! 
W dniu 12 marca drużyna zajęła pierwsze miejsce w międzyszkolnym turnieju 
obejmującym Konferencję Południowo-Zachodnią. Uczennica ósmej klasy, Bella 
Macino, otrzymała nagrodę MVP dla najlepszej zawodniczki za swoją passę 20 asów 
serwisowych, która dała drużynie Cardinals zwycięstwo w składającym się z dwóch 
setów meczu przeciwko drużynie Oak Lawn-Hometown Mustangs. Drużyna Cardinals 
zakończyła rundę zasadniczą, mając na koncie 16 zwycięstw i odnotowując 3 porażki. 
 



 
Drużyny Palos South kończą z tarczą 
 
Inne drużyny Palos 118 również osiągnęły w tym sezonie dobre wyniki, a siatkarska 
drużyna z klas 7 zajęła drugie miejsce w turnieju, który odbył się 12 marca. 
Koszykarska drużyna z klas 8 zajęła drugie miejsce w Dywizji Północnej i trzecie 
w turnieju, a koszykarska drużyna z klas 6 i 7 zajęła trzecie miejsce w Dywizji 
Północnej, zwyciężając również w mistrzowskim turnieju pocieszenia, który odbył się 
w weekend. 

 
Tydzień „Powiedz coś” (Say Something Week) w Palos South 
 
Przez cały tydzień uczniowie i pracownicy Palos South świętują Tydzień „Powiedz coś”, 
aby podkreślić, jak ważne jest znalezienie zaufanych osób dorosłych, z którymi dzieci 
mogą porozmawiać, a także aby wspierać kulturę zapobiegania przemocy w szkole. 
Uczniowie z klubu „Save Promise” na początku tygodnia udekorowali okna i nagrali film, 
wolontariusze pozawijali zielone wstążki wokół drzew, a w czwartkowy poranek każdy 
ubrał się na zielono z okazji parady „Mam szczęście, że należę do 118”. 
 



 
 
 
Nauczyciele Palos 118 obecni na konferencji stanowej 
 
Uznanie należy się naszym nauczycielom przedszkolnym, którzy byli w tym tygodniu 
obecni w Schaumburgu na stanowej konferencji dla przedszkoli. To już ósmy rok, 
w którym zespół Palos 118 był obecny na tej konferencji. Jill Rafter, Stephanie Daley 
i Suzi MacLeod omówiły tematy związane z tworzeniem środowiska sprzyjającego 
zaangażowaniu do nauki oraz sposoby utrzymywania zaangażowania uczniów podczas 
czytania tekstu na głos. 
 
Rejestracja na rok szkolny 2022/23 
 
Rejestracja na rok szkolny 2022/23 już się rozpoczęła. Wszystkie informacje niezbędne 
do rejestracji znajdą Państwo na naszej witrynie internetowej palos118.org. Rodziny, 
które zarejestrują się i uregulują opłaty za swoje dzieci do 8 czerwca, mogą otrzymać 
zniżkę w wysokości $25 za każdego ucznia. 

Udanej przerwy wiosennej! 

Mam nadzieję, że przerwa wiosenna będzie dla każdego bezpieczna, spokojna 
i szczęśliwa. Już nie mogę się doczekać, aż 28 marca zobaczę naszych uczniów 

https://www.palos118.org/quick-links/registration


i pracowników wypoczętych i gotowych do przygotowań do zakończenia roku szkolnego 
2021/22. 

 
Podsumowanie dokonane przez Radę 
 
We wtorek wieczorem odbyło się zebranie Rady Palos 118. Z podsumowaniem 
zebrania można zapoznać się tutaj. 
 
Pozdrawiam serdecznie, 
 

Dr Anthony Scarsella 

Inspektor szkolnictwa 

https://resources.finalsite.net/images/v1647451365/palos118org/sqhntmerhrkrtfkoee4h/2022-0318-Board_Recap.pdf

