
 

Wydział Oświaty Stanu Illinois [llinois State Board of Education] 
100 North First Street • Springfield, Illinois 62777-0001 
www.isbe.net 
 

James T. Meeks Tony Smith, Ph.D. 
Przewodniczący Stanowy kurator oświaty  

 

 

 

 

6 lipca 2017 14:00:28 

 

 

Drogie Rodziny,  

  

Wydział Oświaty Stanu Illinois [Illinois State Board of Education, ISBE] dokłada 

wszelkich starań, żeby przygotować wszystkie dzieci do odniesienia sukcesu w college’u 

i w karierze zawodowej. Traktujemy Was jako partnerów we zapewnieniu Waszemu 

dziecku pomyślności i sukcesów edukacyjnych. 

 

Nasze szkoły stosują narzędzie do oceniania o nazwie ACCESS 2.0, które służy do 

określenia wsparcia językowego potrzebnego osobom uczącym się języka angielskiego 

[English Learner, EL] oraz do zdecydowania, kiedy zakończyć korzystanie z takiego 

wsparcia. 

 

Narzędzie ACCESS 2.0 zostało niedawno zmodyfikowane w celu dostosowania go do 

standardów dotyczących poziomu gotowości do nauki w college’u i do pracy zawodowej. 

Ocena punktowa precyzyjniej odzwierciedla poziom znajomości języka angielskiego 

przez Wasze dziecko. Po przeanalizowaniu dokładnych informacji o osiąganych 

wynikach i w porozumieniu z ekspertami edukacyjnymi, między innymi nauczycielami, 

dyrektorami szkół i inspektorami, postanowiliśmy, że do ukończenia klasyfikowania 

uczniów uczących się j. angielskiego (EL) potrzebne jest uzyskanie w ACCESS 2.0 

łącznego wyniku 4,8 punktów. Ten wynik odnosi się do minionego roku szkolnego 

2016/17. 

 

ISBE uznaje, że podniesienie standardów koniecznych do ukończenia przez ucznia 

szkoleń z j. angielskiego oznacza, że niektórzy uczniowie mogą potrzebować dłuższego 

czasu na zakończenie tych szkoleń. ISBE jest przekonany, że ta decyzja pozwoli uczniom 

uczącym się j. angielskiego (EL) lepiej przygotować się do odniesienia sukcesu w szkole. 

Dodatkowe informacje na temat ACCESS znajdują się na stronie internetowej 

https://www.wida.us/Assessment/ACCESS%202.0/documents/UnderstandingScores/WI

DA_flyer_cut%20score%20parents.pdf. 

 

W razie pytań proszę skontaktować się z pracownikami szkoły lub z dyrektorem ds. 

nauczania j. angielskiego (English Learner director) w Waszym okręgu. Liczymy na 

dalszą współpracę w przygotowaniu Waszego dziecka – i wszystkich uczniów w stanie 

Illinois – do nauki w college’u, pracy zawodowej i innych obszarów życia.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

dr Jason A. Helfer 
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Zastępca Kuratora ds. nauczania i uczenia się [Deputy Superintendent for Teaching and 

Learning] 

Wydział Oświaty Stanu Illinois [llinois State Board of Education] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


