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Letter from the Principal
Dear Terrace Families,
I am excited for all of our students to participate in many unique learning experiences our talented staff
will facilitate throughout the school year. Our primary goal is to provide a safe and comfortable learning
environment for our students.
For over fifty years, Terrace Elementary School has fostered a close community of teachers and
learners. Our teachers work together collaboratively to make instructional decisions based on careful
monitoring of student progress and social-emotional readiness. We also make decisions based on the
careful examination of data from both formative and summative assessments.
There is a long history of strong parent and community partnerships at Terrace Elementary School. Supportive families and
community members are essential for our students to realize their full potential as learners. I look forward to building positive
relationships with our students, their families, and our community.
I am confident our students will have a wonderful year of academic and social growth. The staff members at Terrace are
committed to providing fun and interesting learning opportunities for our students, and we will continue to make decisions that
are based on their best interests.
If you ever have any questions or concerns, please feel free to contact me via phone or email.
Dr. Bradley J. Stein, Principal
steinb@d62.org
847.824.1501
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Terrace Elementary School
Mission Statement
It is the mission of Terrace Elementary School to provide a
socially responsible environment that fosters the academic,
creative, ethical, and physical development of all children,
staff, and parents.

School Organization
Terrace Elementary School offers programs and services to
students in grades K-5. The school is organized into grade
level teams to meet the needs of students in an effective
manner.
Terrace Elementary School has two Structured Teaching
Educational Program (STEP) sections, an A.M. section
and a P.M. section of kindergarten, two first grade
sections, two second grade sections, two third grade
sections, one fourth grade section, and two fifth
grade sections.

BICYCLES
The school assumes no responsibility for bicycles. Riders
should travel by safest routes and should walk their bicycles
across busy streets where adult guards are available. All
bicycles must be WALKED on the walks or playground and
are not to be ridden off of the school grounds during the
school day. All bicycles are to be locked and parked in the
bicycle racks. If these racks are full, then the overflow should
be parked next to the racks in an orderly fashion. Obey all
safety and traffic rules on the way to and from school. Any
students not following these rules may be asked to leave his
or her bicycle at home. District 62 and Terrace Elementary
School will not be responsible for lost or stolen bicycles.
BUS INFORMATION
Most students will ride a school bus from time to time either
to and from school or on a special trip and must obey the
following rules:
•

form straight, orderly lines while waiting to board the bus

•

wait until the bus has stopped before getting
on or off

Arrival & Dismissal

•

Walking Safety and Travel Routes:

follow every direction given by the supervising teacher
and the bus driver

•

sit facing the front of the bus

•

keep hands, arms, and heads inside the bus

•

nothing may be thrown out of bus windows

Cooperation between home and school can help to maintain
an effective safety program. Please instruct your child
to travel to and from school by the safest route, taking
advantage of corners where crossing guards are stationed.
These corners are:
•

Westfield Gardens – Cross Thacker Street at Westgate
Road. Short cuts through yards should not be used.

•

Northshire – Cross Golf Road at Wolf Road.

•

West of Wolf Road (Rose, Prairie, Crestwood, and
Thacker) – Cross railroad on the north side of Thacker
Street with the crossing guard.

•

•

East of Wolf Road (Thacker, Greenwood, Fourth, Fifth,
Sixth, Prairie, Rose, Fifth Court, Orchard Court) – Cross
at Thacker Street and Wolf Road and the railroad on the
north side of Thacker.
Cumberland Terrace East – Cross Wolf Road at
Golf Road or Thacker Street. Short cuts through the
neighborhood and over the railroad tracks should not be
encouraged.

Crossing Guards are typically located at:
•

Westgate and Thacker

•

Golf and Wolf

•

Thacker and Wolf

•

Thacker and Outer Belt (the railroad crossing)

The safety of the children makes it imperative that rules be
observed. If a bus driver writes up a report about poor bus
behavior, parents may be notified by a teacher or
the principal.
ARRIVAL
The following are the procedures for morning student arrival:
•

ALL students will be dropped off in the circle in front of the
main front door (NOT in the parking lot).

•

Students will then proceed to the blacktop on the north
end of the school (except during winter months).

•

Supervisors and student patrols will be stationed in front
of school and on the blacktop.

•

Parents may NOT drop students in the parking lot for
obvious safety reasons.

•

Students SHOULD NOT ARRIVE AT SCHOOL BEFORE
8:45 a.m., because there is no adult supervision at
that time.

•

ALL grades K-5 students will line up no earlier than 8:45
a.m. on the blacktop. They will line up on their assigned
painted line.

•

Students who walk to school will come directly to
the blacktop.

•

Supervisors will be assigned to the #3 playground door. At
the 8:55 a.m. bell, students will be directed to enter and
proceed to their classrooms.
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•

Students arriving after 8:55 a.m. will enter through the
front door. There will be a patrol at the door until 9:00 a.m.

•

Students arriving after 9:00 a.m. may be marked tardy.

•

In severe or inclement weather, students will be allowed
to enter school at 8:45 a.m. through the playground door
or the front door. Students will sit in front of their lockers
outside of their classrooms. Students may NOT enter the
classroom without the teacher’s permission.

ARRIVAL (WINTER)
During the cold and wet winter months (typically from
December through March, but dates may vary), the following
are the procedures for morning student arrival:
•

ALL students will be dropped off in the circle in front of the
main front door (NOT in the parking lot).

•

Students SHOULD NOT ARRIVE AT SCHOOL BEFORE
8:45 a.m., because there is no adult supervision at
that time.

•

Students will then proceed directly into the building.

•

Supervisors may be stationed in front of school and will
be supervising the hallways inside the building.

•

Parents may NOT drop students in the parking lot for
obvious safety reasons.

•

ALL grades 1-5 students will come inside and sit/stand
in front of their lockers after removing their outerwear.
Kindergarten students will line up in the main hallway, and
a student patrol will take them to their classroom at 9:00 a.m.

•

Students MAY NOT enter classrooms until 9:00 a.m.,
unless otherwise directed to do so by a teacher.

Students should not arrive at school before 8:45 in
the morning, because there is no outside supervision
available. Afternoon kindergarten students should not
arrive before 12:55 for the same reason. Exceptions will
be made for patrol members, teacher-supervised activities, a
special pass for the LMC, or due to unpredictable bus arrival
times. All classes will be dismissed fifteen minutes early
each Monday (3:15 p.m.) during the year to permit teachers
to attend faculty, professional development, or committee
meetings and activities. On days preceding winter, spring,
and summer recess, students will be dismissed at 3:15 p.m.
Stop, drop, & go:
The drop off zone in the front of the school has been
designated as a NO PARKING area. If you need to park
and wait for any reason, please do so in the lot adjacent
to Terrace Elementary School. At no time should any car
park, wait, or drive through the fire lane in front of the main
entrance, which is clearly marked as such. The safety of
Terrace students and staff depends on these rules being
followed. Please maintain a single lane, pull up to the front,
STOP, DROP off your child(ren), and GO!

4

Please DO NOT DOUBLE PARK in the parking lot. This
is very dangerous. If there are no spaces available in the
parking lot, park on the street and/or drive through the circle.
After school, ask your child to wait for you near the front door
so you can easily STOP and GO. Students should NOT be
picked up in the parking lot. Students MAY NOT wait at the
playground to get picked up. In addition, DO NOT PARK
IN THE DISABLED PARKING SPACES unless you have
the appropriate disabled parking placard. If you do, you
will run the risk of being ticketed by the Des Plaines Police
Department.
DISMISSAL
At the end of the school day, ALL STUDENTS WHO ARE
NOT TAKING THE BUS WILL BE DISMISSED VIA THE
FRONT DOOR (entrance #1). ALL students who are being
picked up will walk to the front area of the school in front of
the main entrance to wait to be picked up. Please do not pick
up your child at the south end of the driveway. Students MAY
NOT be picked up at the playground. There is no supervision
there after school. Pull up to the front of the school, and if
your child is not there, please drive around the circle again.
DO NOT PICK YOUR CHILD UP IN THE PARKING LOT.
*When you pick up your children at the front circle at
dismissal time, we request that you please be mindful of
the driveways of the houses on the west side of Westgate.
Please do not park or stand in front of any driveways as you
wait to enter the front circle at Terrace. This also applies to
the fire station as well. Please leave room for people to enter
and exit their homes as well as the fire station.

Cell Phone Use
The use of mobile phones on or near school grounds while
driving is prohibited. If you choose to do so, you will run the
risk of being ticketed by the Des Plaines Police Department.

Lunch/Recess Rules & Procedures
Eating lunch at school and utilizing the school grounds
during lunch/recess requires cooperation so that the lunch/
recess period is a pleasant and safe time for everyone.
There may be assigned seating during lunch hour. Students
are expected to stay in their seats for safety purposes.
During lunch/recess, students are under the supervision of
staff members and are expected to follow directions as given.
Misbehavior during lunch/recess is considered a disciplinary
issue and appropriate disciplinary actions may be taken.
Failure to follow lunchroom or playground guidelines can
result in disciplinary action.

Lunch hour recess is held outdoors whenever possible.
Students should dress appropriately for all weather
conditions. We will not send students outside for recess
when the temperature and/or the wind chill is below ten
degrees. Students must participate in outdoor recess
unless otherwise noted by a doctor. A doctor’s note must
be provided to the health clerk in the case that a student
cannot go outside for recess for a medical reason.
Students may not be permitted to stay inside for recess
without notification from a doctor.
If a parent wants a child to come home for lunch, they must
physically come in and sign them out and sign them back in
again upon their return. In the instance that you have made
arrangements for your child to go to a friend’s, neighbor’s, or
caregiver’s during the lunch hour, you will need to call or send
a note to the office specifying the date and the students’ lunch
hour destination. The sign in/out procedure will need to be
followed by the person/s stated in the phone call or note.
It will be expected that students will go outside for recess
every day with the exception of during inclement weather.
In the winter, students will go outside for recess when the
temperature and/or wind chill is ten degrees or higher.
Please send your children with the appropriate outerwear
for the weather. Teachers and recess supervisors reserve
the right to ask students to wear a coat, jacket, or sweatshirt
when the temperature is cool or cold. Students may be asked
to come inside and borrow one if one is not present at school.

In addition, all students are expected to:
•

attend school daily (unless ill)

•

arrive on time

•

be prepared to work every day

•

complete homework/class assignments

•

keep desks and lockers clean and organized

•

solve conflicts in a peaceful manner

If a Terrace student chooses not to live up to his/her fullest
potential as a person of character, teachers will follow through
with consequences including but not limited to keeping a
student inside the classroom during recess, writing a note
home, calling home, emailing home, sending home a student
incident form (white sheet), initiating a parent conference,
and/or meeting with the principal.
Bullying:
In coordination with all District 62 schools, Terrace
Elementary School addresses bullying prevention through
our Second Step curriculum as well as through classroom
meetings and restorative circles.
There are four basic anti-bullying rules at Terrace Elementary
School:
•

We will not bully others.

•

We will try to help students who are bullied.

•

We will try to include students who are left out.

Parents/authorized caregivers must sign the student both
in and out in the office. All students must come to the office
first. The parent/caregiver should be in the parent area prior
to the 12:10 p.m. dismissal to meet their student. They will
then be released to their parent/caregiver. To further ensure
that the student will be accounted for, we will have a list at the
front desk of students going home for lunch. Parent/caregiver
MUST enter the building at no later than 1:00 to sign their
student back in. PLEASE DO NOT DROP OFF IN FRONT OF
SCHOOL WITHOUT SIGNING IN. Also, please do not sign in
and out at the same time.

•

If we know that someone is being bullied, we will tell an
adult at school and an adult at home.

Terrace Elementary School
Behavioral Expectations

Student Incident Forms

Students are expected to conduct themselves at all times in
a manner that will bring credit to their family, community and
school. It is important for the students to understand that all
staff are responsible for their conduct during school hours,
while anywhere on school grounds, on the bus, and at all
school functions. Our expectations are that students will be
responsible, respectful, and safe.

Over the course of the 2020-2021 school year, Terrace staff
will continue to develop and implement the bullying prevention
program and include recognition of classrooms and students
who are consistently adhering to our anti-bullying policies as
well as expected behaviors. In addition, we have developed
discipline procedures for students who do not adhere to our
anti-bullying policies as well as the consequences that will
accompany such behaviors.

At any time a student does not follow school and classroom
behavior expectations, a teacher may issue a Student
Incident Form to the student. The form outlines the type of
incident that occurred, where it occurred, a written description
of what occurred, and what action was taken by the teacher
or principal. A parent must sign and return the form once the
student brings it home.
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Terrace Elementary School Expected Behaviors

Any student who accumulates three Student Incident Forms
(typically per trimester) or who engages in a major violation
of district or school rules may be sent directly to the principal.
Please ask your child’s teacher for more information if you
have any questions.

necessary for communication between home and school
especially in the event of a health emergency. The principal
will typically email a weekly update on Fridays, so please
ensure the school has a correct email address on file so you
can receive it.

Terrace Elementary School
General Information

FIELD TRIPS

BIRTHDAY CLUB
The Birthday Club is sponsored by the PTC to recognize
each student on his/her birthday. A student’s name
is announced over the intercom with the morning
announcements and he/she receives a birthday pencil. This
also entitles him/her to select a book from the Birthday Club
Collection in the LMC.
CHANGE OF ADDRESS, TELEPHONE NUMBER AND
EMAIL ADDRESS
It is very important that every student maintain an up-todate address, telephone number, and email address with
the school office. Please notify the office immediately if you
make any changes during the year. Correct numbers are
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Field trips are periodically planned to provide educational
and/or cultural benefit. Field trips offer students an
opportunity for improvement in self-discipline, the practice of
consideration for others, and the experience in learning to
behave in a variety of new situations. All trips are supervised
by teachers and/or other appointed adults. Families are
notified as to the location, time, mode of transportation,
necessity for lunches, fees, etc., of all field trips. A permission
slip, signed by a parent or legal guardian, is necessary
for the student to participate on each field trip. If a family
member wishes to chaperone a field trip, the family member
must have applied to be a D62 volunteer first before being
considered. Please ask your child’s teacher about how to
apply to become a volunteer.

Terrace Elementary School Expected Behaviors

GYMNASIUM USE

SNACK TIME/BIRTHDAY CELEBRATIONS

Students will be using the gymnasium throughout the school

Student “snack time” is a part of many classrooms at Terrace
Elementary School. The students are allowed to bring fruit,
vegetables, cheese, and yogurt. Students may not bring
unhealthy food items (cookies, potato chips or Cheetos, for
example) for snack time.

year during physical education classes. It is required that students
have a second pair of gym shoes for use in the gymnasium.
LEAVING SCHOOL GROUNDS
Students are not allowed to leave the school grounds during
school hours for any reason without the knowledge and
consent of their teacher or the principal. Permission to leave
the school grounds will only be granted upon written or verbal
request from a student’s parent or guardian.
LOST AND FOUND
A lost and found box is available near the front entrance of
the building. Valuable items will be brought to the office when
found. Please make sure you child’s name is marked on all
apparel, lunch boxes, and other personal items brought to
school. The lost and found box will be emptied periodically, so
please check regularly if your child is missing an item. Lost,
stolen, and/or damaged personal property cannot be replaced
at the expense of the District or Terrace Elementary School.

For birthday celebrations, students will participate in “birthday
fun” activities rather than bringing in food items to celebrate.
Each teacher will give their students a menu of activities
students can choose from in order to celebrate their birthdays.
Parents may not send in any food for birthday celebrations.
For classroom parties (such as Halloween and winter parties),
food is not permitted to celebrate as per District 62 Board
Policy.
If families do not adhere to the guidelines listed above,
students will not be allowed to share their food, and/or
families will be called to come and pick up the food items that
they send in.
*Teachers will not reward students and classrooms with food,
nor are they permitted to have food-based celebrations (such
as end-of-the-year parties).
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Terrace Elementary School may host a variety of extended
school day activities during the school year. These activities
may take place before, during, and/or after school. We will
send home information regarding these activities as they
become available during the school year.
SCHOOL PRIDE
Terrace Elementary School is a school to be proud of and to
be respected. We have a beautiful facility and an excellent
faculty and staff. Everyone is expected to do his or her very
best to maintain our school. Students should keep things
picked up around their desks or tables. They should also
help keep the restrooms neat by throwing paper towels into
the wastebaskets only. Pens, pencils, or any type markers
are not allowed in the restrooms. Also, recycle, recycle,
recycle! If everyone pitches in to help, we can keep our
school looking neat and clean.

the policy manual you received at the beginning of the school
year, outlines appropriate use of electronic devices in our
school and district and the consequences of abusing that
privilege.
Here at Terrace, a student will have to receive parent and
teacher permission to bring and appropriately use their
tablet, eReader, or iPod in the classroom or at recess. With
that permission, it is understood by both the student and his
or her parents/guardians that the school and school district
are not liable should the device be lost, damaged, or stolen.
Additionally, should a student misuse the device in any way,
shape, or form, school personnel with have the authority
to confiscate the device and bring it to the principal or his
designee. The parent/guardian would then receive a call to
come and pick up the device, and the students’ use of the
device in school may be discontinued at that time. Mobile
phones must be turned off and stored in a student’s
locker during the school day at all times unless
otherwise directed by a faculty member.

ELECTRONIC DEVICES
At Terrace Elementary School, ALL electronic devices are
to be turned off and kept in the locker during school hours,
unless otherwise directed by a teacher or the principal.
Students who violate this rule are subject to consequences
by a teacher or the principal. Electronic devices can be
confiscated, and if so, a parent or guardian will be notified to
come to school to retrieve it.

STUDENT DRESS

For parents of, third, fourth, and fifth grade students:

A student’s appearance, including dress and grooming,
must not disrupt the educational process, interfere with
the maintenance of a positive teaching/learning climate, or
compromise reasonable standards of health, safety, and
decency. Procedures for students who dress or groom
inappropriately are developed and regularly reviewed by
the superintendent, or designee, and included in the D62
Student/Parent Handbook.

With the advancement of technology that is more accessible
and readily available to our students at home, the use
of tablet devices such as iPads, Kindles, and Nooks are
becoming more appropriate to be used in a school setting in
a variety of ways. In addition, iPods can be used for reading,
playing age-appropriate games, and listening to ageappropriate music. iPods can also be utilized in classrooms
as compasses, calculators, and stopwatches.

Families, please monitor what your students wear to school.
Please avoid allowing your students to wear clothing that is
too short or shows too much skin, and please do not allow
your children to wear clothing with language and/or content
that is not appropriate for an elementary school setting.
Please refer to the D62 Student/Parent Handbook for more
specifics on student dress.

It is important that at school we foster an environment that
encourages our students’ interests in reading along with
facilitating their use of the latest technology in and outside
of the classroom. At Terrace, our students currently have
access to the use of laptops, iPads, iPods, eReaders, and
interactive whiteboards. We as a school are excited to be
continuously moving further towards 21st century learning
skills and digital citizenship.
Because our goal is to nourish our students’ interests and
frequency of the use of the latest technology, we at Terrace
are happy to allow your child or children to bring their tablet,
eReader, or iPod to school for reading purposes or to be
used under the supervision of a classroom teacher or recess
supervisor for various other purposes. School Board Policy
7:190 #5, which can be found on the district’s website or in
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STUDENT PATROLS
Fourth and fifth grade students have the opportunity to
give back to their school community by becoming student
safety patrols. Being a patrol is a privilege and is open to
all students in fourth and fifth grade. These students must
receive parent/guardian permission to participate, and
they must act as positive role models for the entire Terrace
student population. At the end of the year, patrol students
typically are rewarded with an outing. At any time, a student’s
patrol assignment and participation may be revoked due
to academic and disciplinary reasons. If such an incident
occurs, the student(s) in question may not participate in the
patrol outing regardless of how much time he/she spent
as a patrol. The patrol supervisors and/or the principal will
make all decisions regarding student participation in and/or
revocation of the privilege of being a student safety patrol.

TERRACE ELEMENTARY SCHOOL PARENT-TEACHER
COUNCIL
Terrace School has an active Parent-Teacher Council (PTC),
which invites and welcomes parent membership as well as
their help and support. Many PTC sponsored school activities
are held during the school year. Membership information is
included in the school registration packet or may be obtained
by contacting the school office.
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Carta del Director
Estimadas Familias de Terrace,
Me da mucho gusto la participación de todos nuestros estudiantes en las muchas experiencias de
aprendizaje singulares que nuestro personal facilitará durante el año escolar. Nuestra meta principal es
proveer un ambiente de aprendizaje seguro y cómodo para nuestros estudiantes.
Por más de cincuenta años Terrace Elementary School ha fomentado una comunidad unida
de maestros y estudiantes. Nuestros maestros trabajan en colaboración para tomar decisiones
instructivas basadas en un monitoreo cuidadoso del progreso estudiantil y preparación socialemocional. También tomamos decisiones basadas en un análisis cuidadoso de los datos de
evaluaciones formativas y sumativas.
Hay una historia larga de asociaciones fuertes entre los padres y la comunidad en Terrace Elementary School. Las familias
y los miembros de la comunidad cooperadores son esenciales para que nuestros estudiantes logren su máximo potencial.
Espero desarrollar relaciones positivas con nuestros estudiantes, sus familias y nuestra comunidad.
Estoy seguro que nuestros estudiantes tendrán un año maravilloso de progreso académico y social. Los miembros del
personal de Terrace están comprometidos a proveer oportunidades de aprendizaje divertidas e interesantes para nuestros
estudiantes, y continuaremos tomando decisiones basadas en sus mejores intereses.
Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor no duden en comunicarse conmigo por teléfono o por correo electrónico.
Dr. Bradley J. Stein, Director
steinb@d62.org
847.824.1501
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Declaración De La Misión
Es la misión de Terrace Elementary School proveer un
ambiente socialmente responsable que fomenta el desarrollo
académico, creativo, ético y físico de todos los niños,
personal y padres.

Organización de la Escuela
Terrace Elementary School ofrece programas y servicios a
estudiantes de K-5 grados. La escuela está organizada por
equipos de nivel de grado para cumplir con las necesidades
de los estudiantes de una manera efectiva.
Terrace Elementary School cuenta con dos secciones
en el Programa de Enseñanza Estructurada (STEP), una
sección A.M. y una sección P.M. de kinder, dos secciones
de primer grado, dos secciones de segundo grado, dos
secciónes de tercer grado, una seccion de cuarto grado
y dos secciones de quinto grado.

Llegadas y Salidas
Caminata Segura y Rutas de Viaje:
La cooperación entre la casa y la escuela puede ayudar
a mantener un programa de seguridad efectivo. Favor de
enseñar a sus hijos a ir y regresar de la escuela por la ruta
más segura donde hay guardias de cruce en las esquinas.
Estas esquinas son:
•
•

Northshire – Cruzar Golf Road en Wolf Road.

•

Al oeste de Wolf Road (Rose, Prairie, Crestwood y
Thacker) – Cruzar las vías de ferrocarril por el lado norte
de Thacker Street con el guardia de cruce.
Al este de Wolf Road (Thacker, Greenwood, Fourth, Fifth,
Sixth, Prairie, Rose, Fifth Court, Orchard Court) – Cruzar
en Thacker Street y Wolf Road y las vías de ferrocarril por
el lado norte de Thacker.

•

La escuela no asume ninguna responsabilidad por las
bicicletas. Los estudiantes que andan en bicicleta deberían
viajar por las rutas más seguras y deberían caminar con
sus bicicletas al atravesar las calles bien transitadas donde
hay guardias. Es necesario que los estudiantes CAMINEN
con sus bicicletas en las banquetas o en el patio de recreo.
Ningún estudiante debe andar en bicicleta fuera de la
propiedad escolar durante el día escolar. Toda bicicleta debe
estar con candado y estacionada en la rejillas para bicicletas.
Si estas rejillas están ocupadas, las demás bicicletas se
deberían estacionar al lado de las rejillas de una manera
ordenada. Obedecer todas las reglas de seguridad y tránsito
a y de la escuela. A cualquier estudiante que no sigue estas
reglas es posible que se le pida pedirá que deje su bicicleta
en casa. El Distrito y Terrace Elementary School no serán
responsables por las bicicletas perdidas o robadas.
INFORMACIÓN SOBRE AUTOBUSES
De vez en cuando la mayoría de los estudiantes tomarán
un autobús escolar a o de la escuela o en una excursión
especial y deben obedecer las siguientes reglas:
•

formar líneas rectas, ordenadas mientras esperan subirse
al autobús

•

esperar hasta que se haya parado el autobús antes de
subirse o bajarse

•

seguir toda instrucción dada por el maestro supervisor y el
conductor

•

sentarse mirando a la parte frente del autobús

•

mantener las manos, brazos y cabezas dentro del autobús

•

no tirar nada por las ventanillas del autobús

Westfield Gardens – Cruzar Thacker Street en Westgate Road.
No se deben usar los atajos por los jardines.

•

BICICLETAS

Cumberland Terrace East – Cruzar Wolf Road en Golf
Road o Thacker Street. No se deben usar los atajos por el

La seguridad de los niños hace obligatorio el cumplimiento
de las reglas. Si un conductor de autobús reporta por escrito
un mal comportamiento en el autobús, es posible que un
maestro o el director notifique a los padres.
LLEGADAS
Éstos son los procedimientos para las llegadas de los
estudiantes por la mañana.
•

TODOS los estudiantes se dejarán en el círculo delante de
la puerta principal del frente (NO en el estacionamiento).

•

Después, los estudiantes pasarán al asfalto por el
final norte de la escuela (a excepción de los meses de
invierno).

vecindario y por las vías de ferrocarril.
Los Guardias de Cruce están en:

• Los supervisores y las patrullas de estudiantes estarán
estacionados delante de la escuela y en el asfalto.

•

Westgate y Thacker

•

•

Golf y Wolf

NO se permite a los padres dejar a sus hijos en el
estacionamiento por razones obvias de seguridad.

•

Thacker y Wolf

•

•

Thacker y Outer Belt (las vías de ferrocarril)

Los estudiantes NO DEBERÍAN LLEGAR A LA ESCUELA
ANTES DE LAS 8:45 a.m., porque no hay supervisión de
adultos a esa hora.
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•

TODOS los estudiantes de K-5 grados formarán una fila
no antes de las 8:45 a.m. en el asfalto. Formarán una fila
en su línea asignada pintada.

•

Los supervisores serán asignados a la puerta #3 del
patio de recreo. En la campana de las 8:55 a.m., los
estudiantes serán dirigidos a entrar e ir a sus salones de
clases.

•

Los estudiantes NO DEBERÍAN LLEGAR A LA ESCUELA
ANTES DE LAS 8:45 a.m., porque no hay supervisión de
adultos a esa hora.

•

Los estudiantes que llegan después de las 8:55 a.m.
entrarán por la puerta del frente. Habrá una patrulla en la
puerta hasta las 9:00 a.m.

•

Es posible que los estudiantes que llegan después de las
9:00 a.m. sean marcados tarde.

•

En tiempo severo o inclemente, se les permitirá a los
estudiantes entrar a la escuela a las 8:45 a.m. o por la
puerta del patio de recreo. Los estudiantes se sentarán
delante de sus casilleros fuera de sus salones de clases.
NO se les permitirá a los estudiantes entrar al salón de
clases sin el permiso del maestro.

miembros de la patrulla, actividades supervisadas por
los maestros o debido a horas de llegadas de autobuses
imprevisibles. Todas las clases saldrán quince minutos más
temprano cada lunes (3:15 p.m.) durante el año para permitir
a los maestros asistir a reuniones y actividades de desarrollo
profesional o de comités. Los días antes de las vacaciones
de invierno, primavera y verano los estudiantes saldrán a las
3:15 p.m.
Pararse, dejar y marcharse:
La zona de dejadas en la parte del frente de la escuela ha
sido designada como un área de NO ESTACIONARSE.
Si necesitan estacionarse y esperar por cualquier razón,
favor de hacerlo en el estacionamiento adyacente a
Terrace Elementary School. En ningún momento ningún
coche debe estacionarse, esperar o pasar por el carril para
bomberos delante de la entrada principal que está marcado
claramente. La seguridad de los estudiantes y el personal
de Terrace depende del cumplimiento de estas reglas. Favor
de mantener una sola fila, acercarse a la parte del frente,
¡PARARSE, DEJAR a sus hijos y MARCHARSE!

•

TODOS los estudiantes se dejarán en el círculo
delante de la puerta principal del frente (NO en el
estacionamiento).

•

Los estudiantes NO DEBERÍAN LLEGAR A LA ESCUELA
ANTES DE LAS 8:45 a.m., porque no hay supervisión de
adultos a esa hora.

Favor de NO ESTACIONARSE EN DOBLE FILA en el
estacionamiento. Esto es muy peligroso. Si no hay ningún
espacio disponible en el estacionamiento, estaciónense en
la calle y/o pasen por el círculo. Después de clases, pidan a
sus hijos que los esperen cerca de la puerta del frente para
que puedan PARARSE y MARCHARSE fácilmente. NO se
deben recoger a los estudiantes en el estacionamiento. NO
se permite a los estudiantes esperar en el patio de recreo
para que recojan. Además, NO SE ESTACIONEN EN LOS
ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS a menos que tengan
un tarjetón apropiado. Si lo hacen, correrán el riesgo de
recibir una multa del Departamento de Policía de Des Plaines.

•

Después, los estudiantes entrarán directamente a la
escuela.

SALIDAS

•

Los supervisores estarán estacionados delante de y
dentro de la escuela.

•

NO se permite a los padres dejar a sus hijos en el
estacionamiento por obvias de seguridad.

•

TODOS los estudiantes de 1-5 grados entrarán
a la escuela y se sentarán/se pararán delante de
sus casilleros después de quitarse los abrigos. Los
estudiantes de kinder harán fila en el pasillo principal,
y una patrulla de estudiantes los llevará a su salón de
clases a las 9:00.

•

NO se les permitirá a los estudiantes entrar al salón de
clases hasta las 9:00 sin el permiso del maestro.

LLEGADAS (INVIERNO)
Durante los meses fríos y lluviosos (típicamente de
diciembre a marzo, pero las fechas pueden variar), éstos
son los procedimientos para las llegadas de los estudiantes
por la mañana:

Los estudiantes no deberían llegar a la escuela antes
de las 8:45 de la mañana, porque no hay ninguna
supervisión disponible afuera. Los estudiantes de
kinder de la tarde no deberían llegar antes de las 12:55
por el mismo motivo. Se harán excepciones para los
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Al final del día escolar, TODOS LOS ESTUDIANTES QUE
NO TOMAN EL AUTOBÚS SALDRÁN POR LA PUERTA
DEL FRENTE (entrada #1). TODOS los estudiantes que se
van a recoger caminarán al área del frente de la escuela
delante de la entrada principal. Favor de no recoger a sus
hijos al final sur del camino de entrada. NO se permite
recoger a los estudiantes en el patio de recreo. No hay
ninguna supervisión allá después de clases. Acérquense al
frente de la escuela. Si no ven a sus hijos, favor de volver a
dar la vuelta por el círculo. NO RECOJAN A SUS HIJOS EN
EL ESTACIONAMIENTO.
Cuando recogen a sus hijos en el círculo del frente a la hora
de la salida, les pedimos que por favor sean conscientes
de los caminos de entrada al garaje de las casas por el
lado oeste de Westgate. Favor de no estacionarse o parar
delante de ningún camino de entrada al garaje de las casas
mientras esperan entrar al círculo del frente de Terrace. Esto
también aplica a la estación de bomberos. Favor de dejar

espacio para que las personas entren y salgan de sus casas
y de la estación de bomberos.
Uso del Teléfono Celular:
Se prohíbe el uso de teléfonos celulares en o cerca de
la propiedad escolar cuando se está manejando. Si
decide hacerlo, correrá el riesgo de recibir una multa del
Departamento de Policía de Des Plaines.

Procedimientos del Almuerzo/
Recreo
Almorzar en la escuela y usar la propiedad escolar durante
el recreo del almuerzo/recreo requieren cooperación
para que el período del almuerzo sea placentero y seguro
para todos.
Es posible que haya asientos asignados para la hora del
almuerzo. Los estudiantes deben permanecer en sus
asientos por razones de seguridad. Durante el almuerzo/
recreo, los estudiantes están bajo la supervisión de los
miembros del personal y deben seguir las instrucciones
dadas. El mal comportamiento durante el almuerzo/recreo se
considera un asunto de disciplina y es posible que se tomen
acciones disciplinarias apropiadas. El incumplimiento de las
normas de la cafetería o el patio de recreo puede resultar en
una acción disciplinaria.
El recreo de la hora del almuerzo se lleva a cabo afuera
siempre que sea posible. Los estudiantes deberían
vestirse apropiadamente para toda condición del
tiempo. Los estudiantes no saldrán afuera para el recreo
cuando la temperatura está bajo diez grados y/o cuando
la sensación térmica por el viento está bajo cero diez
grados. Los estudiantes deben participar en el recreo de
afuera a menos que tengan una nota de un médico. Una
nota de un médico debe ser entregada a la oficina de
salud en el caso que un estudiante no pueda salir para
el recreo debido a una razón médica. No se permite a los
estudiantes permanecer adentro para el recreo sin una
nota de un médico.
Si uno de los padres desea que su hijo regrese a casa
para almorzar, debe presentarse en la oficina para firmar
la salida y regresar para firmar el regreso a la escuela. En
el caso que haya hecho arreglos para que su hijo vaya a
casa de un amigo, vecino o cuidador durante la hora del
almuerzo, tendrá que llamar o enviar una nota a la oficina
especificando la fecha y el destino de su hijo para la hora
del almuerzo. La persona(s) mencionada en la llamada
telefónica o nota debe seguir el mismo procedimiento de
firmar la salida/regreso.

Los estudiantes deberán salir afuera para el recreo todos los
días a menos que haya tiempo inclemente. En el invierno
los estudiantes saldrán afuera para el recreo cuando la
temperatura y/o la sensación térmica está a diez grados
o más. y/o si la sensación térmica por el viento está sobre
cero. Favor de enviar a sus hijos con la ropa apropiada para
la temperatura de afuera. Los maestros y los supervisores
de recreo se reservan el derecho de pedir a los estudiantes
que usen un abrigo, chamarra o sudadera cuando la
temperatura está fresca o fría. Es posible que se pida a los
estudiantes que vayan adentro para pedir prestado una de
estas prendas si no tienen una en la escuela.
Los padres/cuidadores autorizados deben firmar la entrada y
la salida del niño en la oficina. Todos los estudiantes deben
ir a la oficina primero. Los padres/cuidadores deberían estar
en el área para padres antes de la salida de las 12:10 p.m.
para encontrarse con su hijo. Después se les permitirá a
los estudiantes salir con sus padres/cuidadores. Para una
mayor seguridad y responsabilidad, tendremos una lista
en la oficina de los estudiantes que van a regresar a casa
para almorzar. Los padres/cuidadores DEBEN entrar a la
escuela no después de la 1:00 para firmar el regreso de su
hijo. FAVOR DE NO DEJAR A SU HIJO DELANTE DE LA
ESCUELA SIN HABER FIRMADO. También, favor de no
firmar la salida y el regreso al mismo tiempo.

Expectativas de Comportamiento
de Terrace Elementary School
Los estudiantes deben comportarse en todo momento
de una manera que brindará crédito a su familia, a la
comunidad y a la escuela. Es importante que los estudiantes
comprendan que todo el personal es responsable por su
conducta durante las horas escolares, sea en la propiedad
escolar, en los autobuses y en todas las actividades
escolares. Nuestras expectativas son que los estudiantes
sean responsables, respetuosos y que estén seguros.
Además, todos los estudiantes deben:
•

Asistir a la escuela todos los días (a menos que estén
enfermos)

•

Llegar a tiempo

•

Estar preparados para trabajar todos los días

•

Completar el trabajo de la clase/tarea

•

Mantener los escritorios y los casilleros limpios y
organizados

•

Resolver los conflictos de una manera pacífica

Si un estudiante de Terrace elige no tratar de alcanzar
su máximo potencial como una persona de carácter, los
maestros impondrán consecuencias incluyendo pero no
limitadas a mantener a un estudiante dentro del salón de
clases durante el recreo, enviar a casa una nota, llamar
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Terrace Elementary School–Normas De Comportamiento Esperado
Comporta-miento
Esperado en
Terrace

Recreo de Afuera
3 = Voz Alta

Autobús
1 = Voz Baja

Salida del
Autobús
1 = Voz Baja

Recoger en Coche
1 = Voz Baja

Recreo de Adentro
Película 0 = Voz de
Susurro

Asambleas/
Eventos a Nivel
Escolar

Juegos 1 = Voz Baja

0= Voz de Susurro

Ser Responsable

• Formarte en la
fila sin demora y
calladamente.
• Vestirte
apropiadamente
para el tiempo.
• Estar preparado.

• Escuchar al
conductor del
autobús.
• Seguir las
instrucciones.

• Escuchar a los
supervisores y a las
patrullas.
• Formarte en tu fila.

• Salir de la escuela
por la salida
designada.
• Permanecer en la
banqueta cuando
estás esperando
que te recojan.
• Prestar atención
para escuchar tu
nombre.

• Traer los materiales
necesarios contigo.
• Formarte
sin demora y
calladamente
cuando se acaba el
recreo.
• Limpiar tu área.

• Sentarte en el
área designada.
• Entrar y salir
calladamente.
• Callarte cuando te
den la señal.

Ser Respetuoso

• Incluir a todos
los compañeros
de clase en las
actividades.
• Seguir las reglas
del juego.
• Compartir el
patio de recreo y el
equipo.

• Usar lenguaje
apropiado.

• Escuchar a los
supervisores y a las
patrullas.

• Escuchar a los
supervisores.
• Usar lenguaje
apropiado.

• Obedecer a los
supervisores de
recreo.
• Incluir a todos
los compañeros
de clase en las
actividades.

• Prestar atención
silenciosa a la
presentación.
• Aplaudir y reírte
en los momentos
apropiados.
• Sentarte (al estilo
pretzel) para que
todos puedan ver.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Ser consciente de
tus alrededores y del
espacio personal de
los otros.
*Reportar cualquier
lesión y/o acoso
escolar a los
supervisores.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Entrar y salir con
seguridad.
• Mantener los
pasillos abiertos.
• Permanecer
sentado en todo
momento.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• No correr.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Usar los cruces
de las calles y las
banquetas.
• Caminar al lado
de tu bicicleta en la
propiedad escolar.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Permanecer en tu
área designada.
• Usar el equipo
o los aparatos
apropiadamente.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Entrar y salir
de una manera
ordenada.

Estar Seguro

a casa, enviar un correo electrónico a casa, enviar un
formulario de incidentes (hoja blanca) a casa, iniciar una
conferencia con los padres y/o reunirse con el director.
Acoso Escolar:
En coordinación con todas las escuelas del Distrito 62,
Terrace Elementary School se diirige a la prevención del
acoso escolar a través de nuestro currículo Second Step así
como a través de reuniones en los salones de clases y en
los círculos restaurativos.
Hay cuatro reglas básicas sobre el anti acoso escolar en
Terrace Elementary School:
•

No acosaremos a otros.

•

Trataremos de ayudar a los estudiantes que son acosados.

•

Trataremos de incluir a los estudiantes que no están
incluidos.

•

Si sabemos que alguien está siendo acosado, le
contaremos a un adulto en la escuela y a un adulto
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en casa.

Durante el transcurso del año escolar 2020-2021, el personal
de Terrace continuará desarrollando e implementando el
programa de prevención del acoso escolar e incluyendo el
reconocimiento de los salones de clases y de los estudiantes
que consistentemente están cumpliendo con nuestras
políticas de anti acoso escolar y los comportamientos
esperados.
Además, también hemos desarrollado procedimientos para
tomar medidas de disciplina contra los estudiantes que
no cumplan con nuestras políticas de anti acoso escolar,
así como las consecuencias que acompañarán a tal
comportamiento.
FORMULARIOS DE INCIDENTES ESTUDIANTILES
En cualquier momento que un estudiante no siga las
expectativas de comportamiento de la escuela o del salón
de clases, un maestro puede dar al estudiante un Formulario
de Incidentes Estudiantiles. El formulario resume el tipo
de incidente que ocurrió, dónde ocurrió, una descripción
por escrito de lo que ocurrió y cuál fue la acción tomada
por el maestro o el director. Uno de los padres debe firmar
y devolver el formulario una vez que el estudiante lo haya
llevado a casa.

Terrace Elementary School–Normas De Comportamiento Esperado
Comporta-miento
Esperado en
Terrace

Pasillos
0 = Zona de
Silencio

Ser Responsable

• Tener un propósito.
• Volver a clase sin
demora.
• Cerrar tu casillero.

Cuartos de Baño
= Zona de Silencio

• Hacer tus
necesidades y
volver a clase sin
demora.
• Esperar en la fila
silenciosamente
con la clase para
las instrucciones del
maestro.
• Reportar
problemas al
maestro sin demora.

Ser Respetuoso

• Caminar en una
sola fila con la clase.

• Dar privacidad a
otros.

• Permanecer en tu
espacio personal.

• Respetar la
propiedad escolar.

• Saludar a otros con
voz de susurro.

Dentro de la
Escuela-Llegada
1= Voz Baja

• Desempacar tu
mochila.
• Hacer una
actividad
silenciosamente.
• Permanecer
sentado por tu
casillero.
• Pedir lo que
necesites al
supervisor.

Salones de Clases

Cafetería
1 = Voz Baja

Llegada Afuera
2 = Voz Alta

• Tener todas las
tareas completadas
a tiempo.

• Llegar a la cafetería
con el almuerzo/dinero
para el almuerzo/dinero
para el helado/y abrigo
para el recreo de afuera
si es necesario.

• Llegar a tiempo.

• Traer todos los
materiales al salón
de clases.
• Estar sentado
calladamente
cuando suena la
campana.

• Escuchar a los
supervisores de los
pasillos.

• Seguir las
expectativas del
salón de clases.

• Permanecer en tu
espacio personal.

• Escuchar con
atención, y esperar
tu turno para hablar.

• Usar lenguaje
apropiado.

• Ser considerado
con los otros, la
propiedad escolar y
las pertenencias de
otros.

• Formarte en la
fila de tu clase.

• Tirar la basura en el
bote de basura.

• Sentarte en la mesa
de tu nivel de grado.
No se permite apartar
asientos.
• Voz de susurro
cuando suena el
silbato.

• Escuchar a los
supervisores.
• Voz de susurro
cuando suena el
silbato.

• Seguir las
instrucciones de los
supervisores de la
cafetería.
• Formarte en la fila sin
demora y calladamente.

Estar Seguro

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.

• Mantener las
pertenencias y el
área de trabajo
nítidas.

• Caminar en los
pasillos.

• Mantener el agua
y el jabón en el
lavamanos.

• Mantener las
pertenencias
personales contigo
mismo.

• Usar los
materiales y el
equipo de una
manera segura.

• Guardar todas tus
pertenencias en el
casillero.

• Lavarte las manos
con jabón y agua.

• Caminar en la
cafetería.
• Siempre pedir a un
supervisor permiso
antes de salir de la
cafetería en cualquier
momento.
• Mantener el área del
piso y la mesa limpias.
• Reportar los
accidentes y los
derrames de leche, etc.
inmediatamente a los
supervisores.

Cualquier estudiante que acumule tres Formularios de
Incidentes Estudiantiles (generalmente por trimestre) o que
participe en una infracción mayor de las reglas distrito o de
la escuela puede ser enviado directamente al director. Favor
de pedir al maestro de su hijo más información si tiene
más preguntas.

Información General Acerca de
Terrace Elementary School
CLUB DE CUMPLEAÑOS
El Club de Cumpleaños es patrocinado por el PTC para
felicitar a cada estudiante en el día de su cumpleaños. Se
anuncia el nombre del estudiante por el interfón con los
anuncios de la mañana, y recibe una tarjeta de cumpleaños

• Mantener las
manos, los pies y
el cuerpo para ti
mismo.
• Caminar con
tu bicicleta/
patín del diablo
cuando estás
en la propiedad
escolar.

y un lápiz. Esto también le permite elegir un libro de la
Colección del Club de Cumpleaños en el LMC.
CAMBIO DE DIRECCIÓN Y/O NÚMERO DE TELÉFONO
Es muy importante que cada estudiante mantenga un
registro actualizado de dirección y un número de teléfono
en la oficina de la escuela. Favor de notificar a la oficina
inmediatamente si tienen un cambio de dirección o número
de teléfono durante el año. Los números correctos son
necesarios para comunicarse entre la escuela y la casa
especialmente en el evento de una emergencia de salud.
Generalmente el director enviará un correo electrónico
el viernes de cada semana. Favor de asegurar que la
escuela tenga su correo electrónico correcto para que lo
puedan recibir.
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EXCURSIONES ESCOLARES
Las excursiones escolares son planeadas periódicamente
para proveer un beneficio educativo y/o cultural. Las
excursiones escolares ofrecen a los estudiantes una
oportunidad para el mejoramiento de auto disciplina, la
práctica de consideración para otros y la experiencia
de aprender a comportarse en una variedad de nuevas
situaciones. Todas las excursiones son supervisadas por
maestros y/u otros adultos asignados. Se notifica a las
familias acerca del sitio, hora, modo de transportación,
necesidad de almuerzos, cuotas, etc., de todas las
excursiones escolares. Una hoja de permiso firmada por
uno de los padres o tutores legales, es necesaria para que
un estudiante participe en cada excursión escolar. Si un
miembro de familia desea participar en una excursión escolar,
el miembro de familia debe haber hecho una solicitud para
ser un voluntario del D62 antes de que se pueda considerar.
Favor de preguntar al maestro de su hijo acerca de cómo
entregar una solicitud para ser un voluntario.

Para las celebraciones de cumpleaños, los estudiantes
participarán en actividades de “diversión de cumpleaños” en
vez de traer alimentos para celebrar. Cada maestro les dará
a sus estudiantes una lista de actividades de las cuales los
estudiantes pueden escoger para celebrar sus cumpleaños.
No se permite a los padres enviar ningún alimento para las
celebraciones de cumpleaños. Para las fiestas en los salones
de clases (como Halloween e Invierno), no se permitirán
alimentos para celebrar de acuerdo con la política de la Junta
del Distrito 62.

USO DEL GIMNASIO
Los estudiantes estarán usando el gimnasio durante el año
escolar para clases de educación física. Se requiere
que todos los estudiantes tengan un par de zapatos extra
para gimnasia.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Es posible que Terrace Elementary School ofrezca una
variedad de actividades de día extendido durante el año
escolar. Es posible que estas actividades se lleven a cabo
antes de, durante y/o después de clases. Enviaremos
información a casa acerca de estas actividades tan pronto
como estén disponibles durante el año escolar.

SALIR DE LA PROPIEDAD ESCOLAR
No se permite a los estudiantes salir de la propiedad
escolar durante las horas escolares por ningún motivo sin
el conocimiento y el permiso de su maestro o el director.
Se otorgará un permiso para salir de la propiedad escolar
solamente al recibir una solicitud por escrito o verbal de los
padres o tutores de un estudiante.
OBJETOS PERDIDOS
Una caja para objetos perdidos está disponiblecerca de
la entrada del frente de la escuela. Los artículos valiosos
serán llevados a la oficina cuando se encuentran. Favor de
asegurarse de que el nombre de su hijo esté marcado en
toda ropa, cajas para almuerzo y otros artículos personales
llevados a la escuela. La caja se vaciará periódicamente.
Favor de checarla regularmente si se les extravió algún
artículo. La propiedad personal perdida, robada y/o dañada
no es de la responsabilidad del Distrito o de Terrace
Elementary School.
HORA DE LOS BOCADILLOS/CELEBRACIONES
DE CUMPLEAÑOS
La hora de los bocadillos es parte de muchos salones de
clases en Terrace Elementary School. Se permite a los
estudiantes llevar bocadillos como fruta, vegetales, queso y
yogur para comer en los salones de clases. No se permite a
los estudiantes llevar alimentos no saludables (por ejemplo,
galletas, papitas o Cheetos) para la hora de los bocadillos.
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Si las familias no cumplen con las normas anotadas arriba,
no se permitirá a los estudiantes compartir su comida y/o
se llamará a las familias para ir a recoger los alimentos de
comida que enviaron.
*Los maestros no premiarán a los estudiantes o a los
salones de clases con alimentos, ni se les permitirá tener
celebraciones basadas en alimentos (como las fiestas de fin
de año).

ORGULLO ESCOLAR
Terrace Elementary School es una escuela para estar
orgulloso y de ser respetada. Contamos con una instalación
muy buena y un profesorado y personal excelentes. Todo
el mundo debe hacer lo mejor que pueda para mantener
a nuestra escuela. Recoger las cosas alrededor de su
escritorio o mesa. Ayudar a mantener los cuartos de baño
nítidos tirando las toallas de papel solamente en las cestas
para basura. No se permiten plumas, lápices o ningún tipo
de marcador en los cuartos de baño. También, ¡reciclar,
reciclar, reciclar! Si todo el mundo trabaja para ayudar, podemos
mantener a nuestra escuela nítida y limpia.
APARATOS ELECTRÓNICOS
En Terrace Elementary School, TODOS los aparatos
electrónicos deben ser apagados y guardados en los
casilleros durante las horas escolares a menos que un
maestro o el director diga lo contrario. Los estudiantes que
violen esta regla estarán sujetos a consecuencias por un
maestro o por el director. Los aparatos electrónicos se
pueden confiscar, y si sucede eso, se llamará a uno de los
padres o tutores para ir a la escuela a recogerlo.
Para los padres de hijos de tercero, cuarto y quinto
grados:
Con el progreso de tecnología que es más accesible e
inmediatamente disponible a nuestros estudiantes en casa,
los aparatos de tableta tales como iPads, Kindles y Nooks

están llegando a ser más apropiados para usarse en un
entorno escolar en una variedad de formas. Además, los
iPods se pueden usar para leer, jugar juegos apropiados
para la edad y escuchar música apropiada para la edad. Los
iPods también se pueden usar en los salones de clases como
brújulas, calculadoras y cronómetros.
Es importante que en la escuela facilitemos un ambiente
que anima los intereses de lectura de nuestros estudiantes
y que facilitemos el uso de la tecnología más avanzada en y
fuera del salón de clases. Actualmente en Terrace nuestros
estudiantes tienen acceso a laptops, iPads, iPods, e Readers
y pizarrones blancos interactivos. Como una escuela
nos complace estar avanzando continuamente hacia las
habilidades de aprendizaje del siglo 21.
Debido a que nuestra meta es alimentar los intereses de
nuestros estudiantes y la frecuencia de la tecnología más
moderna, nosotros en Terrace somos felices en permitir a
su hijo o hijos llevar su tableta, eReader o iPod a la escuela
solamente para propósitos de lectura o para ser usados bajo
la supervisión de un maestro o supervisor de recreo para
varios otros propósitos. La Política de la Junta Educativa
7:190 #5, que se puede encontrar en el sitio Web del distrito
o en el manual de políticas que recibió al principio del año
escolar, resume el uso apropiado de aparatos electrónicos en
nuestra escuela y distrito y las consecuencias de abusar de
ese privilegio.
Aquí en Terrace, un estudiante necesitará el permiso de sus
padres y el del maestro para traer y usar su tableta, eReader
o iPod en el salón de clases o en el recreo. Con ese permiso,
se dan por entendido el estudiante y sus padres/tutores
que la escuela y el distrito escolar no son responsables si el
aparato se pierde, se daña o se roba. Adicionalmente, si un
niño maltrata el aparato de cualquier manera, forma o modo,
el personal escolar tendrá la autoridad de confiscar el aparato
y llevarlo al director o a su persona designada. Después
los padres/tutores recibirán una llamada telefónica para ir
a recoger el aparato. En ese momento es posible que se
descontinúe el uso del aparato del estudiante. Los teléfonos
móviles deben estar apagados y guardados en un casillero
del estudiante durante el día escolar en todo momento
a menos que se indique al contrario por un miembro de
la facultad.

Familias, favor de monitorear lo que sus hijos se ponen
para ir a la escuela. Favor de evitar que sus hijos usen ropa
demasiado corta o que muestre demasiado piel, y favor de no
permitir que sus hijos usen ropa con lenguaje y/o contenido
inapropiado para un entorno de la escuela primaria. Favor
de referirse al Manual para Estudiantes/Padres del D62 para
más información específica sobre el vestuario estudiantil.
PATRULLAS ESTUDIANTILES
Los estudiantes de cuarto y quinto grados tienen la
oportunidad de retribuir a su comunidad escolar participando
en las patrullas de seguridad estudiantil. Participar en una
patrulla es un privilegio y está abierto a todos los estudiantes
de cuarto y quinto grados. Estos estudiantes deben recibir
el permiso de uno de sus padres/tutores para participar, y
deben actuar como modelos positivos a seguir para todos
los estudiantes de Terrace. Normalmente al final del año,
los estudiantes en las patrullas son premiados con una
excursión. En cualquier momento la asignación de patrulla
de un estudiante puede ser revocada debido a razones
académicas y disciplinarias. Si sucede tal incidente, el
estudiante en cuestión no podrá participar en la excursión
de la patrulla a pesar del tiempo que ha trabajado en una
patrulla. Los supervisores de las patrullas y/o el director
tomarán todas las decisiones acerca de la participación del
estudiante en y/o la revocación del privilegio de participar en
la patrulla de seguridad estudiantil.
CONCILIO DE PADRES-MAESTROS DE TERRACE
ELEMENTARY SCHOOL
Terrace School cuenta con un Concilio de Padres y Maestros
activo (PTC), que invita y da la bienvenida a que los padres
sean miembros. También da la bienvenida a su ayuda y
apoyo. Muchas actividades escolares patrocinadas por el
PTC se llevan a cabo durante el año escolar. La información
acerca de la membresía está incluida en el paquete de
inscripción escolar o se puede obtener comunicándose a la
oficina de la escuela.

VESTUARIO ESTUDIANTIL
La apariencia de un estudiante, incluyendo su modo
de vestir y su aseo, no debe interferir con el proceso
educativo, interferir con el mantenimiento de un ambiente
de enseñanza/aprendizaje positivo o poner en peligro los
estándares razonables de la salud, seguridad y decencia.
Los procedimientos para los estudiantes que se visten o se
arreglan inapropiadamente son desarrollados y revisados
regularmente por el Superintendente o su persona designada
e incluidos en el Manual para Estudiantes/Padres del D62.
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List od Kapitału
Drodzy członkowie rodzin dzieci ze szkoły Terrace,
jestem podekscytowany perspektywą wzięcia udziału naszych uczniów w lekcjach prowadzonych przez
naszą utalentowaną kadrę przez cały rok szkolny. Naszym głównym celem jest zapewnienie dzieciom
bezpiecznego i komfortowego środowiska do nauki.
Od ponad pięćdziesięciu lat, szkoła Terrace Elementary School pielęgnuje wspólnotę nauczycieli i
uczniów. Nasi nauczyciele współpracują przy podejmowaniu decyzji na podstawie dokładnej obserwacji
postępów każdego ucznia oraz jego gotowości pod względem społeczno-emocjonalnym. Podejmujemy
również decyzje bazujące na dokładnym sprawdzaniu danych pochodzących zarówno z formatywnych,
jak i summatywnych ocen.
Posiadamy długą historię bliskiej współpracy pomiędzy rodzicami i społecznością Terrace Elementary School. Wspierające
rodziny i członkowie społeczności mają kluczowe znaczenie dla naszych dzieci w pełnej realizacji ich potencjału jako uczniów.
Nie mogę już doczekać się zbudowania bliskiej relacji z naszymi uczniami, ich rodzinami oraz całą społecznością.
Jestem pewny, że dla naszych uczniów będzie to wspaniały rok, podczas którego będą rozwijać się zarówno pod względem
nauki, jak i umiejętności społecznych. Pracownicy szkoły Terrace dokładają starań, aby zapewniać uczniom możliwość
ciekawej nauki poprzez zabawę, a my dalej będziemy podejmować decyzje w jak najlepszym interesie dzieci.
W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt ze mną przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dr. Bradley J. Stein, Dyrektor
steinb@d62.org
847.824.1501
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Misja szkoły Terrace Elementary
School
Misją szkoły Terrace Elementary School jest zapewnianie
odpowiedzialnego pod względem społecznym środowiska,
które pielęgnuje rozwój dzieci zarówno pod względem nauki,
jak i kreatywności, etyki i zdrowia oraz dba o pracowników i
rodziców.

Organizacja szkoły
Terrace Elementary School oferuje programy i usługi dla
dzieci z klas K–5. Szkoła jest podzielona na stopnie oraz
działy, aby w efektywny sposób sprostać potrzebom uczniów.
Terrace Elementary School posiada dwie sekcje
ustrukturyzowanych programów nauczania (Structured
Teaching Educational Program – STEP): jedną sekcję
nauczania zachowań i rozwoju emocjonalnego
(Behavioral & Emotional Supported Teaching – BEST),
sekcję zajęć przedpołudniowych i popołudniowych w
przedszkolu, dwie sekcje dzieci z klas pierwszych, dwie
sekcje dzieci z klas drugich, dwie sekcje dzieci z klas
trzecich, jedna sekcja dzieci z klas czwartych i dwie
sekcje dzieci z klas piątych.

Rozpoczęcie i zakończenie zajęć
Bezpieczeństwo podczas przemieszczania się
i drogi do szkoły:
Współpraca pomiędzy domem i szkołą może pomóc
w utrzymaniu skutecznego programu w zakresie
bezpieczeństwa. Prosimy o poinstruowanie dziecka,
aby podróżowało z domu do szkoły i z powrotem
najbezpieczniejszą trasą i przechodziło na strzeżonych
rogach ulic.
Tymi rogami ulic są:
•

Westfield Gardens – przejście Thacker Street przy
Westgate Road. Nie należy korzystać ze skrótów przez
podwórka.

•

Northshire – przejście Golf Road na Wolf Road.

•

Zachód od Wolf Road (Rose, Prairie, Crestwood oraz
Thacker) – Przejście przez tory od północnej strony
Thacker Street strzeżone przez osobę dorosłą.

•

Wschód od Wolf Road (Thacker, Greenwood, Fourth,
Fifth, Sixth, Prairie, Rose, Fifth Court, Orchard Court) –
Przejście przy Thacker Street oraz Wolf Road i przez tory
po północnej stronie Thacker.

•

Cumberland Terrace East – Przejście Wolf Road przy Golf
Road lub Thacker Street. Nie należy zachęcać dziecka do
przechodzenia przez tereny sąsiedzkie oraz tory kolejowe.

Osoby pilnujące przejść znajdują się najczęściej na:
•

Rogu Westgate i Thacker

•

Rogu Golf i Wolf

•

Rogu Thacker i Wolf

•

Rogu Thacker i Outer Belt (przejście przez tory)

ROWERY
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rowery. Dzieci
korzystające z rowerów powinny wybierać najbezpieczniejszą
trasę do szkoły i przeprowadzać swoje rowery przez ruchliwe
ulice, w miejscu, gdzie znajdują się osoby dorosłe dbające
o bezpieczeństwo na przejściach. Wszystkie rowery należy
PROWADZIĆ OBOK SIEBIE po chodniku lub placu zabaw,
a także nie wolno jeździć nimi po terenie szkoły podczas
godzin otwarcia szkoły. Wszystkie rowery należy przypiąć do
stojaków na rowery. Jeśli stojaki są przepełnione, pozostałe
rowery można zostawiać obok stojaków w dowolnym
porządku. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
oraz ruchu na drodze do i ze szkoły. Uczniowie
nieprzestrzegający tych zasad mogą zostać poproszeni
o pozostawienie roweru w domu. District 62 oraz szkoła
Terrace Elementary School nie ponoszą odpowiedzialności za
zgubione lub skradzione rowery.
INFORMACJE DOTYCZĄCE AUTOBUSÓW
Większość uczniów dojeżdża od czasu do czasu do lub
ze szkoły autobusem lub też korzysta z niego przy okazji
specjalnych wycieczek. W związku z tym uczniowie muszą
przestrzegać następujących zasad:
•

W czasie oczekiwania na wejście do autobusu stanąć w
prostej, uporządkowanej linii.

•

Przed wejściem do autobusu lub wyjściem z niego
zaczekać, aż autobus całkowicie się zatrzyma.

•

Wykonywać polecenia nauczyciela opiekującego się.
dziećmi oraz kierowcy autobusu.

•

Usiąść przodem do kierunku jazdy autobusu.

•

Nie wystawiać dłoni, ramion ani głowy poza autobus.

•

Nie wyrzucać niczego przez okna autobusu.

Bezpieczeństwo dzieci wymaga tego, by przestrzeganie tych
zasad było obowiązkowe. Jeśli kierowca autobusu złoży
raport dotyczący złego zachowania dzieci, rodzice mogą
zostać o tym powiadomieni przez nauczyciela lub dyrektora.
PRZYBYCIE DO SZKOŁY
Następujące procedury dotyczą porannego przyjścia do
szkoły:
•

WSZYSCY uczniowie będą wysadzani z pojazdów na
podjeździe przed głównym wejściem (NIE na parkingu).

•

Następnie uczniowie przejdą na asfaltowe boisko
na północnym krańcu szkoły (z wyjątkiem miesięcy
zimowych).

•

Opiekunowie i patrole uczniowskie będą stali przed szkołą
oraz na asfaltowym boisku.
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•

Rodzice NIE mogą wysadzać dzieci z samochodów na
parkingu ze względów bezpieczeństwa.

•

Uczniowie NIE POWINNI PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY
WCZEŚNIEJ NIŻ O 8:45, ponieważ przed tą godziną na
terenie szkoły nie ma dorosłych opiekunów.•
WSZYSCY uczniowie klas K–5 będą ustawiać się na
asfaltowym boisku w szeregu nie wcześniej niż o 8:45.
Będą ustawiać się wzdłuż przypisanych do nich linii.

•

Uczniowie chodzący do szkoły pieszo będą kierować się
bezpośrednio na asfaltowe boisko.

•

Opiekunowie będą czekać przy drzwiach nr 3 na placu
zabaw. O 8:55 zadzwoni dzwonek, a uczniowie wejdą do
szkoły i udadzą się do swoich klas.

•

Uczniowie, którzy przybędą po 8:55, wchodzą do szkoły
przez główne drzwi. Przy drzwiach, aż do godziny 9:00
będzie stał patrol.

•

Uczniowie, którzy przybędą po godzinie 9:00, będą mieli
wpisane spóźnienie.

•

W razie ekstremalnych lub surowych warunków
pogodowych, uczniowie mogą wchodzić do szkoły o 8:45
przez drzwi od strony placu zabaw lub przez drzwi główne.
Uczniowie zajmą miejsca naprzeciwko swoich szafek
przed wejściem do swoich klas. Uczniowie NIE mogą
wchodzić do klas bez zgody nauczyciela.

PRZYBYCIE DO SZKOŁY (ZIMA)
W czasie chłodnych i wilgotnych miesięcy zimowych
(zazwyczaj od grudnia do marca, choć daty te mogą ulegać
zmianie), obowiązują następujące procedury dotyczące
porannego przybycia do szkoły:
•

WSZYSCY uczniowie będą wysadzani z pojazdów na
podjeździe przed głównym wejściem (NIE na parkingu).

•

Uczniowie NIE POWINNI PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY
WCZEŚNIEJ NIŻ O 8:45, ponieważ przed tą godziną na
terenie szkoły nie ma dorosłych opiekunów.•
Następnie uczniowie przejdą bezpośrednio do budynku.

•

Opiekunowie mogą czekać przed szkołą i będą również
nadzorować korytarze wewnątrz budynku.

•

Rodzice NIE mogą wysadzać dzieci z samochodów na
parkingu ze względów bezpieczeństwa.

•

WSZYSCY uczniowie klas 1–5 wchodzą do szkoły i po
zdjęciu wierzchniej odzieży siadają/stają naprzeciwko
swoich szafek. Dzieci z przedszkola ustawiają się
w szeregu na głównym korytarzu, a patrol uczniów
zaprowadzi ich do sal o godzinie 9:00.

•

Uczniowie NIE MOGĄ wchodzić do sal przed 9:00, chyba
że zostaną tak poinstruowani przez nauczyciela.

minut wcześniej w każdy poniedziałek (o 15:15) w ciągu
roku szkolnego, aby umożliwić nauczycielom uczestnictwo
w spotkaniach wydziału lub komitetu, wydarzeniach oraz
szkoleniach umożliwiających rozwój osobisty. W dniach
poprzedzających zimową, wiosenną i letnią przerwę,
uczniowie będą kończyć zajęcia o 15:15.
Zatrzymywanie się, wysadzanie uczniów i odjazd:
Strefa wysadzania uczniów przed szkołą NIE JEST
parkingiem. Jeśli z różnych powodów istnieje konieczność
zaparkowania samochodu i zaczekania, prosimy robić to na
parkingu przylegającym do Terrace Elementary School. O
żadnej porze kierowcy nie powinny parkować, czekać lub
przejeżdżać przez pas awaryjny przed głównym wejściem,
które jest wyraźnie oznaczone. Bezpieczeństwo uczniów
i personelu szkoły Terrace zależy od przestrzegania tych
zasad. Prosimy jechać jednym pasem, podjechać do przodu,
ZATRZYMAĆ SAMOCHÓD, WYSADZIĆ z niego dziecko/
dzieci i ODJECHAĆ!
Prosimy NIE ZAJMOWAĆ DWÓCH MIEJSC
PARKINGOWYCH. Jest to bardzo niebezpieczne. Jeśli nie
ma dostępnych miejsc parkingowych, można zaparkować
na ulicy i/lub przejechać przez podjazd. Po szkole,
należy poprosić dziecko, aby zaczekało w pobliżu drzwi
wejściowych, aby łatwo można było ZATRZYMAĆ pojazd
i ODJECHAĆ. NIE wolno odbierać dzieci z parkingu.
Uczniowie NIE MOGĄ czekać na odbiór na placu zabaw.
Dodatkowo, NIE WOLNO PARKOWAĆ NA MIEJSCACH
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, o ile Państwa pojazd nie
posiada odpowiedniego oznaczenia. W razie zaparkowania
na miejscu dla niepełnosprawnych, ponoszą Państwo ryzyko
związane z zapłatą mandatu wystawionego przez policję w
Des Plaines.
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ
Na zakończenie dnia, WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE
JADĄ AUTOBUSEM ZOSTANĄ WYPUSZCZENI ZE SZKOŁY
PRZEZ DRZWI FRONTOWE (wejście nr 1). WSZYSCY
uczniowie, którzy są odbierani ze szkoły, powinni zaczekać
z przodu, przy głównym wejściu do szkoły. Prosimy nie
odbierać dzieci na południowym krańcu podjazdu. Uczniowie
NIE MOGĄ być odbierani z placu zabaw. Po zakończeniu
zajęć miejsce to nie jest objęte nadzorem. Prosimy podjechać
z przodu szkoły. Jeśli dziecko się nie pojawiło, należy jeszcze
raz objechać podjazd. NIE WOLNO ODBIERAĆ DZIECKA Z
PARKINGU.
Korzystanie z telefonów komórkowych:

Uczniowie nie powinni przychodzić do szkoły przed
8:45, ponieważ mogą nie być wtedy objęci opieką.
Popołudniowe grupy dzieci z przedszkola nie powinny
przychodzić przed godziną 12:55 z tego samego powodu.
Wyjątki dotyczą członków patroli, wydarzeń nadzorowanych
przez nauczycieli lub nieprzewidzianych godzin przyjazdu
autobusu. Wszystkie lekcje będą kończyć się piętnaście
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Korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia
pojazdu w pobliżu szkoły jest zabronione. Jeśli Państwo nie
przestrzegają tego przepisu, narażają się na ryzyko zapłaty
mandatu wystawionego przez policję w Des Plaines.

Lunch/Zasady i procedury
dotyczące przerw
Jedzenie lunchu w szkole i korzystanie z terenu szkoły
podczas lunchu/przerwy wymaga współpracy, która sprawia,
że czas lunchu/przerwy jest przyjemnym i bezpiecznym
czasem dla wszystkich.
Podczas lunchu uczniowie mogą zostać przydzieleni
do poszczególnych miejsc. Oczekuje się, że uczniowie
pozostaną na swoich miejscach ze względów
bezpieczeństwa. W czasie lunchu/przerwy, uczniowie
są pilnowani przez pracowników i oczekuje się, że będą
przestrzegać otrzymywanych instrukcji. Złe zachowanie
podczas lunchu/przerwy jest uważane za problem
dyscyplinarny i w związku z tym mogą zostać podjęte
odpowiednie środki dyscyplinarne. Nieprzestrzeganie
zasad obowiązujących na stołówce lub placu zabaw może
powodować konieczność podjęcia działań dyscyplinarnych.
Godzina przerwy na lunch jest w miarę możliwości
organizowana na zewnątrz. Uczniowie powinni ubrać się
odpowiednio do panujących warunków pogodowych.
Nie będziemy wysyłali uczniów na zewnątrz na czas
przerwy, gdy temperatura powietrza i/lub temperatura
odczuwalna wynosi mniej niż dziesięć stopni. O ile
uczniowie nie posiadają zwolnienia od lekarza, muszą
brać udział w przerwie na zewnątrz. Zwolnienie od lekarza
musi być przedstawione pracownikowi, który zajmuje
się zdrowiem uczniów w sytuacji, gdy z powodów
medycznych uczeń nie może spędzić przerwy na
zewnątrz. Uczniowie nie mogą zostawać na czas przerwy
w szkole bez zwolnienia od lekarza.

na zewnątrz jest chłodno. Uczniowie mogą zostać poproszeni
o wejście do szkoły i wypożyczenie swetra, jeśli nie zabrali
swojego do szkoły.
Rodzice/opiekunowie muszą podpisać dokument informujący
o zabraniu dziecka ze szkoły i odprowadzeniu do szkoły.
Wszyscy uczniowie muszą najpierw przyjść do biura. Rodzic/
opiekun powinien czekać w strefie dla rodziców przed
zakończeniem zajęć o 12:10, aby spotkać się z uczniem.
Dzieci zostaną następnie odebrane przez rodzica/opiekuna.
Aby upewnić się, że wszyscy uczniowie zostaną policzeni,
posiadamy w recepcji listę uczniów wychodzących na lunch
do domu. Rodzic/opiekun MUSI wejść do budynku nie później
niż o 13:00, aby podpisać dokument o odebraniu dziecka.
PROSIMY NIE WYSADZAĆ DZIECKA Z SAMOCHODU
PRZED SZKOŁĄ BEZ PODPISANIA DOKUMENTU. Prosimy
również nie podpisywać dokumentów o odbiorze i odwiezieniu
dziecka w tym samym czasie.

Oczekiwania dotyczące
zachowania uczniów w Terrace
Elementary School
Oczekuje się, że uczniowie będą zachowywać się przez
cały czas w sposób, który przynosi chlubę ich rodzinie,
społeczności i szkole. Ważne jest, aby uczniowie rozumieli,
że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za ich zachowanie
w trakcie godzin pracy szkoły, niezależnie od tego, czy
znajdują się na terenie szkoły, w autobusie, czy jakichkolwiek
pomieszczeniach funkcyjnych. Oczekujemy, że uczniowie
będą się zachowywać w sposób obywatelską postawę.
odpowiedzialny, pełen szacunku i bezpieczny.
Dodatkowo, oczekuje się, że wszyscy uczniowie:

Jeśli rodzic chce, aby dziecko na czas lunchu wróciło do
domu, musi przyjechać po dziecko i podpisać dokumenty
informujące o zabraniu dziecka oraz jego powrocie do szkoły.
W przypadku, gdy zaplanowano, aby dziecko zjadło lunch u
przyjaciela, sąsiada lub opiekuna podczas godziny lunchu,
należy zadzwonić lub przesłać powiadomienie do biura,
określające datę oraz miejsce, w którym dziecko spędzi porę
lunchu. Procedura podpisania dokumentów uprawniających
do zabrania/odwiezienia dziecka musi być przeprowadzona
przez osobę określoną w trakcie rozmowy telefonicznej lub w
powiadomieniu.
Oczekuje się, że wszyscy uczniowie będą codziennie
spędzać przerwę na zewnątrz, z wyjątkiem sytuacji, gdy
panują surowe warunki pogodowe. Zimą uczniowie wyjdą
na czas przerwy na zewnątrz, gdy temperatura powietrza
i/lub temperatura odczuwalna wynosi przynajmniej
dziesięć stopni. Prosimy ubrać dzieci w ubrania odpowiednie
do panujących warunków pogodowych. Pracownicy i
opiekunowie na czas przerwy zastrzegają sobie prawo do
nakazania dzieciom założenia płaszcza, kurtki lub swetra, gdy

•

Będą codziennie uczęszczać na zajęcia (o ile nie są
chorzy).

•

Będą przychodzić do szkoły na czas.

•

Będą każdego dnia przygotowani na lekcje.

•

Przygotują swoje zadania domowe.

•

Będą dbać o czystość i porządek na biurku oraz w szafce.

•

Będą rozwiązywać konflikty w pokojowy sposób.

Jeśli uczeń szkoły Terrace nie będzie odpowiednio się
zachowywać, nauczyciele mogą wyciągnąć wobec niego
konsekwencje, do których zalicza się m.in. pozostawienie
ucznia w sali podczas przerwy, wypisanie powiadomienia do
domu, telefon do domu, wiadomość e-mail do domu, wysłanie
formularza informującego o incydencie, zwołanie spotkania
rodziców i/lub wezwanie dziecka na rozmowę z dyrektorem.
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Znęcanie się:
We współpracy ze szkołami okręgu District 62, szkoła Terrace
Elementary przeciwstawia się znęcaniu przy pomocy naszego
programu nauczania „Second Step” oraz w ramach zebrań
klasowych i pogadanek („restorative circles”).
W Terrace Elementary School istnieją cztery podstawowe
zasady dotyczące zapobiegania znęcaniu się:
•

Nie znęcamy się nad innymi.

•

Próbujemy pomóc uczniom, którzy są ofiarami znęcania.

•

Staramy się zaangażować w pomoc innych uczniów.

•

Jeśli wiemy, że ktoś jest ofiarą znęcania się, informujemy o
tym osobę dorosłą w szkole i rodzica w domu.

W trakcie roku szkolnego 2020/2021, pracownicy szkoły
Terrace będą działać na rzecz rozwoju i wdrażania programu
zapobiegania znęcaniu się, co obejmować też będzie
wyrażanie uznania dla uczniów i klas, konsekwentnie
przestrzegających naszych przepisów dotyczących
zapobiegania znęcaniu się oraz wykazujących pożądane
zachowania. Dodatkowo, opracowaliśmy procedury
dyscyplinarne dla uczniów, którzy nie stosują się do naszych
przepisów dotyczących przeciwdziałaniu znęcania się, jak i
konsekwencje, które będą takim zachowaniom towarzyszyć.

Oczekiwane zachowania
Oczekiwania
dotyczące
zachowania w
Terace

Bądź
odpowiedzialny

Boisko szkolne
poziom hałasu
3: zewnętrzny

Autobus
szkolny
poziom hałasu
1: partnerski

Odjazd autobusu
poziom hałasu
1: partnerski

Dojazd
samochodem
poziom hałasu
1: partnerski

Przerwy wewnątrz:
oglądanie filmów
poziom hałasu 0: strefa
ciszy, gry planszowe
poziom hałasu
1: partnerski

Zebrania
/ Szkolne
przedstawienia i
apele
Poziom hałasu
0: strefa ciszy

• Szybko i w
ciszy ustaw się w
szeregu.
• Ubierz się
odpowiednio do
pogody.
• Bądź
przygotowany do
wyjścia.

• Słuchaj kierowcy
autobusu.
• Przestrzegaj
otrzymywanych
instrukcji.

• Słuchaj
opiekunów i
członków patrolu
uczniowskiego.
• Czekaj w
szeregu.

• Opuść szkołę
przez odpowiednie
wyjście.
• Stój na chodniku
kiedy czekasz
samochód.
• Czekaj, aż
zostaniesz
zawołany.

• Przynieś niezbędne
akcesoria.
• Szybko i w ciszy ustaw się
w szeregu po zakończeniu
przerwy.
• Posprzątaj po sobie.

• Siądź na
wyznaczonym
miejscu.
• Wejdź i wyjdź w
ciszy.
• Zachowaj ciszę
po usłyszeniu
odpowiedniej
instrukcji.

Okazuj szacunek

• Zaproś wszystkie
dzieci do zabawy.
• Przestrzegaj
zasad gier.
• Pozwól innym
na korzystanie z
boiska i sprzętu.

• Używaj
odpowiedniego
języka.

• Słuchaj
opiekunów i
członków patrolu
uczniowskiego.

• Słuchaj
opiekunów.
• Używaj
odpowiedniego
języka.

• Słuchaj opiekunów na
przerwie.
• Zaproś wszystkie dzieci
do zabawy.

• Obserwuj
wydarzenie w ciszy.
• Klaszcz i śmiej
się w odpowiednim
momencie.
• Usiądź tak, aby
nie zasłaniać innym
(z założonymi
nogami).

Dbaj o
bezpieczeństwo

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Miej na uwadze
to, co dzieje się na
boisku i zważaj na
przestrzeń osobistą
innych.
• Zgłaszaj
wszystkie kontuzje
lub przypadki
znęcania się
opiekunom.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Zachowaj
bezpieczeństwo
przy wchodzeniu
i wychodzeniu z
autobusu.
• Zachowaj
czystość w
autobusie.
• W trakcie
podróży pozostań
na swoim miejscu.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Użyj stopni, aby
wejść lub wyjść z
autobusu.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.
• Używaj przejść
dla pieszych i
chodników.
• Prowadź rower
obok siebie, jeżeli
znajdujesz się na
terenie szkoły.

• Trzymaj ręce i nogi przy
sobie.
• Zostań w wyznaczonym
miejscu.
• Używaj sprzętu i urządzeń
w odpowiedni sposób.

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.

Poziomy hałasu: 0 = strefa ciszy, 1 = partnerski, 2 = wewnętrzny, 3 = zewnętrzny
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Oczekiwane zachowania
Oczekiwania
dotyczące
zachowania w
Terrace

Łazienka
poziom hałasu
0: Strefa ciszy

Hall
poziom hałasu 1:
partnerski

•Chodź w
konkretnym celu.
•Wróć szybko do
klasy.
•Zamknij swoją
szafkę.

• Załatw swoją
potrzebę i szybko
wróć do klasy.
• W ciszy czekaj w
kolejce na polecenia
nauczyciela razem
z klasą.
• Bezzwłocznie
zgłaszaj problemy
nauczycielowi.

• Rozpakuj plecak.
• Zachowaj ciszę.
• Pozostań w pozycji
siedzącej przy
swojej szafce.
• Zapytaj swojego
opiekuna o
pozwolenie.

Okazuj szacunek

•Chodź gęsiego ze
swoją klasą.
•Nie naruszaj
przestrzeni osobistej
innych.
• Witaj się z innymi
ściszonym głosem.

• Szanuj prywatność
innych.
• Szanuj własność
szkoły.

Dbaj o
bezpieczeństwo

• Trzymaj ręce i nogi
przy sobie.
• Przemieszczaj się
po korytarzach.
• Trzymaj swoje
rzeczy osobiste w
szafce.

• Trzymaj ręce i nogi
przy sobie.
• Nie wylewaj wody i
nie wyrzucaj mydła z
umywalki.
• Umyj ręce wodą i
mydłem.

Bądź
odpowiedzialny

Korytarz
poziom hałasu
0: Strefa ciszy

Klasa

Jadalnia
poziom hałasu
1: partnerski

Przed
budynkiem
poziom hałasu
2: zewnętrzny

Realizuj wszystkie
zadania w
wyznaczonym
czasie.
• Przynieś
niezbędne
akcesoria.
• Zachowaj spokój,
gdy zadzwoni
dzwonek.

• Przyjdź do jadalni z
lunchem / pieniędzmi
na lunch / pieniędzmi
na lody oraz okryciem
wierzchnim na przerwę
na zewnątrz, jeśli to
konieczne.
• Wyrzucaj swoje śmieci
do kosza.

• Nie spóźniaj się.
• Stój w szeregu
razem ze swoją
klasą.

• Słuchaj osób
dbających o
bezpieczeństwo na
korytarzu.
• Nie naruszaj
przestrzeni osobistej
innych.
• Używaj
odpowiedniego
języka.

• Przestrzegaj
regulaminu
klasowego.
• Słuchaj uważnie
i poczekaj z
wypowiedzią na
swoją kolej.
• Miej na uwadze
własność szkoły i
innych.

• Usiądź przy stoliku
przeznaczonym dla
twojej klasy. Żadne
z miejsc nie jest
przypisane do ucznia.
• Ścisz głos, gdy
usłyszysz gwizdek.
• Wykonuj polecenia
opiekuna jadalni.
• Ustaw się w kolejce
szybko i w ciszy.

• Wykonuj
polecenia
opiekunów.
• Ścisz głos,
gdy usłyszysz
gwizdek.
• Prowadź rower
obok siebie, jeżeli
znajdujesz się na
terenie szkoły.

• Trzymaj ręce i nogi
przy sobie.
• Trzymaj swoje
rzeczy osobiste przy
sobie.

• Utrzymuj swoje
rzeczy i przestrzeń
do pracy w
czystości.
• Używaj swoich
rzeczy i sprzętu w
bezpieczny sposób.

• Nie biegaj po jadalni.
• Musisz uzyskać zgodę
opiekuna przed każdym
opuszczeniem jadalni.
• Utrzymuj miejsce,
przy którym jesz, w
czystości.
• Informuj opiekuna o
wszelkich wypadkach
i wydarzeniach
zagrażających
bezpieczeństwu

• Trzymaj ręce i
nogi przy sobie.

Poziomy hałasu: 0 = strefa ciszy, 1 = partnerski, 2 = wewnętrzny, 3 = zewnętrzny

FORMULARZE O INCYDENTACH Z UDZIAŁEM UCZNIÓW:
Za każdym razem, gdy uczeń nie przestrzega zasad
obowiązujących w szkole lub klasie, nauczyciel może
wypisać formularz o incydencie z udziałem ucznia. Formularz
określa rodzaj incydentu, jego miejsce, pisemny opis sytuacji
oraz podjęte działania przez nauczyciela lub dyrektora.
Rodzic musi podpisać i zwrócić formularz po tym, jak uczeń
przyniesie go do domu.
Uczniowie, którzy zbiorą trzy formularze o incydencie z ich
udziałem (na trymestr), lub którzy będą zaangażowani w
poważne naruszenie przepisów okręgu lub szkoły, mogą
zostać odesłani bezpośrednio do dyrektora. Prosimy zapytać
nauczyciela dziecka o więcej informacji, jeśli mają Państwo
jakieś pytania.

Ogólne informacje dotyczące
Terrace Elementary School
KLUB URODZINOWY
Klub urodzinowy jest sponsorowany przez radę PTC i
pozwala na świętowanie urodzin dzieci. Imię dziecka jest
ogłaszane przez interkom podczas porannego powitania
i otrzymuje ono z okazji urodzin kartę oraz długopis.
Upoważnia to również ucznia do wyboru książki z kolekcji
klubu urodzinowego w LMC.
ZMIANA ADRESU, NUMERU TELEFONU I/LUB
ADRESU E-MAIL
Bardzo ważne jest, aby biuro szkoły posiadało aktualny
adres, numer telefonu oraz adres e-mail każdego z uczniów.
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PROSIMY
o natychmiastowe powiadomienie biura, jeśli zostaną
dokonane jakiekolwiek zmiany w ciągu roku. Prawidłowe
numery telefonów są niezbędne do komunikacji pomiędzy
domem i szkołą, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych
związanych ze zdrowiem. Dyrektor zazwyczaj w piątki wysyła
przez pocztę e-mail cotygodniowe aktualności, dlatego
prosimy upewnić się, że szkoła posiada Państwa prawidłowy
adres e-mail.
WYCIECZKI SZKOLNE
Wycieczki szkolne są planowane okresowo, aby dostarczyć
korzyści edukacyjnych i kulturowych. Wycieczki szkolne
oferują uczniom możliwość poprawy dyscypliny, zwracania
większej uwagi na innych oraz doświadczenia płynące z
nauki zachowań w różnych sytuacjach. Wszystkie wycieczki
są nadzorowane przez nauczycieli i/lub wyznaczonych
dorosłych. Rodziny otrzymują powiadomienie dotyczące
miejsca, czasu, sposobu transportu, konieczności
zapewniania posiłku, opłat itp. na temat wszystkich
wycieczek. Formularz zgody podpisany przez rodzica lub
prawnego opiekuna jest konieczny, aby uczeń mógł wziąć
udział w każdej wycieczce. Jeżeli członek rodziny pragnie
być opiekunem podczas wycieczki, musi on najpierw złożyć
podanie, aby zostać wolontariuszem w okręgu 62, zanim
zostanie wzięty pod uwagę jako opiekun. Proszę zwrócić
się do nauczyciela dziecka po instrukcje, jak ubiegać się o
zostanie wolontariuszem szkolnym.
KORZYSTANIE Z SALI GIMNASTYCZNEJ
Uczniowie będą korzystali z sali gimnastycznej przez cały rok
szkolny w trakcie zajęć z wychowania fizycznego. Od uczniów
wymaga się posiadania drugiej pary sportowych butów, z
których będą korzystać na sali.
OPUSZCZANIE TERENU SZKOŁY
Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć z
dowolnego powodu bez wiedzy i zgody swojego nauczyciela
lub dyrektora. Zgoda na opuszczenie terenu szkoły jest
przyznawana tylko po złożeniu pisemnej lub ustnej prośby ze
strony rodzica lub opiekuna zajmującego się dzieckiem.
RZECZY ZGUBIONE I ZNALEZIONE
Skrzynka z rzeczami zgubionymi i znalezionymi znajduje
się przy głównym wejściu do budynku. Wartościowe
przedmioty po znalezieniu mogą być przyniesione do
biura. Prosimy upewnić się, że imię dziecka jest napisane
na wszystkich elementach odzieży, pudełkach na lunch i
innych osobistych przedmiotach przynoszonych do szkoły.
Skrzynka z rzeczami zgubionymi i znalezionymi jest od
czasu do czasu opróżniana, dlatego prosimy regularnie
sprawdzać, czy dziecko nie zgubiło jakichś przedmiotów.
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Zgubione, skradzione i/lub uszkodzone rzeczy osobiste nie
mogą być wymieniane na koszt okręgu szkolnego lub Terrace
Elementary School
CZAS NA PRZEKĄSKĘ/ŚWIĘTOWANIE URODZIN
„Czas na przekąskę” dla uczniów jest częścią zajęć w Terrace
Elementary School. Uczniowie mogą przynosić owoce,
warzywa, sery i jogurty. Uczniowie nie mogą przynosić
niezdrowego jedzenia (np. ciasteczek, chipsów lub
Cheetosów) na czas przekąski.
W przypadku świętowania urodzin, uczniowie biorą udział
w „zabawach urodzinowych”, ale nie przynoszą do szkoły
jedzenia z tej okazji. Każdy nauczyciel przekazuje uczniom
listę z zabawami, które mogą wybrać, aby świętować swoje
urodziny. Rodzice nie mogą przynosić jedzenia z okazji
urodzin.
W przypadku klasowych imprez (takich jak Halloween oraz
imprezy organizowane zimą), jedzenie nie jest dopuszczane
podczas świętowania zgodnie z przepisami rady okręgu
District 62.
Jeśli rodziny nie będą przestrzegać powyższych wskazówek,
uczniowie nie będą mogli dzielić się jedzeniem, oraz/
lub rodziny zostaną wezwane do stawienia się w szkole i
odebrania jedzenia, które zostało przekazane.
„Nauczyciele nie nagradzają dzieci za pomocą jedzenia oraz
nie mogą organizować przyjęć skupionych wokół jedzenia
(np. imprez z okazji zakończenia roku).
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Terrace Elementary School prowadzi wiele różnych,
dodatkowych zajęć w trakcie roku szkolnego. Zajęcia te mogą
odbywać się przed, w trakcie i/lub po szkole. Prześlemy do
domów informacje dotyczące tych zajęć, gdy w ciągu roku
będą one dostępne.
DUMA ZE SZKOŁY
Terrace Elementary School to szkoła, z której możemy być
dumni i której okazujemy szacunek. Posiadamy piękny
budynek oraz znakomite wydziały i pracowników. Od
każdego oczekuje się, że będzie dawać z siebie wszystko,
aby dbać o szkołę. Uczniowie powinni utrzymywać porządek
wokół swoich biurek i stołów. Powinni również pomóc w
utrzymywaniu łazienek w czystości poprzez wrzucanie
papierowych ręczników tylko do koszy. Długopisy, ołówki i
inne rodzaje przyborów do pisania nie mogą być wnoszone
do łazienek. Należy również dbać o recykling! Jeśli każdy się
przyłoży, nasza szkoła będzie czysta i schludna.

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
W Terrace Elementary School, WSZYSTKIE urządzenia
elektroniczne muszą być wyłączone i trzymane w szafce
podczas zajęć, o ile nie zostaną wydane inne polecenia przez
nauczyciela lub dyrektora. Wobec uczniów naruszających
tę zasadę zostaną wyciągnięte konsekwencje przez
nauczyciela lub dyrektora. Urządzenia elektroniczne mogą
zostać skonfiskowane i w takim przypadku rodzic lub opiekun
zostanie poproszony o przyjście do szkoły w celu ich odbioru.
Do rodziców uczniów klas trzecich, czwartych i piątych:
Wraz z rozwojem technologii, która jest coraz bardziej
dostępna i możliwa do użytku przez dzieci w domu,
wykorzystywanie takich urządzeń jak iPad, Kindle czy
Nook na różny sposób staje się coraz bardziej przydatne
w szkole. Dodatkowo, iPody mogą być wykorzystywane do
czytania, korzystania z właściwych dla danego wieku gier
oraz słuchania odpowiedniej muzyki. iPody mogą również
być wykorzystywane w klasach jako kompasy, kalkulatory i
stopery.
Co ważne, w szkole dbamy o środowisko, które zachęca
uczniów do zainteresowania się czytaniem oraz do
korzystania z najnowszych zdobyczy technologii w klasie
i poza nią. W Terrace nasi uczniowie mają obecnie dostęp
do laptopów, iPadów, iPodów, cyfrowych czytników oraz
interaktywnych tablic. Jako szkoła cieszymy się z możliwości
korzystania ze sposobów nauki charakterystycznych dla XXI
wieku oraz rozwoju cyfrowego obywatelstwa.
Ponieważ naszym celem jest napędzanie zainteresowania
uczniów i częstotliwości wykorzystywania najnowszych
technologii, w Terrace z przyjemnością pozwalamy dzieciom
przynosić do szkoły tablety, cyfrowe czytniki lub iPody
do celów związanych z nauką lub do wykorzystania pod
nadzorem nauczyciela lub opiekuna na czas przerwy do
różnych innych celów. Przepis School Board Policy 7:190
nr 5, z którym można zapoznać się na stronie internetowej
okręgu lub w podręczniku, który otrzymali Państwo na
początku roku szkolnego, określa właściwe wykorzystanie
urządzeń elektronicznych w naszej szkole i okręgu oraz
konsekwencje wynikające z nadużywania tego przywileju.
W Terrace uczeń musi otrzymać zgodę rodzica i
nauczyciela, aby przynieść, a następnie odpowiednio
używać tablet, eReader lub iPod w klasie lub podczas
przerwy. Przez tę zgodę, zarówno uczeń, jak i rodzic/opiekun
uznają, że szkoła i okręg nie ponoszą odpowiedzialności
w razie zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży urządzenia.
Dodatkowo, jeśli uczeń będzie korzystać z urządzenia
w niewłaściwy sposób, personel szkoły będzie mógł
skonfiskować urządzenie i przekazać je dyrektorowi lub
osobie wyznaczonej. Rodzic/opiekun otrzyma następnie
telefon z prośbą, aby stawił się w szkole i odebrał urządzenie,
a korzystanie przez dziecko z urządzenia na terenie szkoły
może być na ten okres zabronione. Telefony komórkowe

muszą być wyłączone i przechowywane w szafkach
uczniów w trakcie zajęć, o ile nie zostaną wydane inne
polecenia przez nauczyciela.
UBIÓR UCZNIA
Wygląd ucznia, w tym jego ubiór i sposób, w jaki o niego
dba nie mogą naruszać procesu nauki, negatywnie wpływać
na utrzymanie klimatu sprzyjającego nauczaniu/nauce lub
naruszać rozsądnych standardów dotyczących zdrowia,
bezpieczeństwa oraz przyzwoitości. Procedury dotyczące
uczniów, którzy nieodpowiednio się ubierają i niewłaściwie
dbają o wygląd zostały opracowane i są regularnie
sprawdzane przez dyrektora lub osobę wyznaczoną oraz
zostały ujęte w punkcie D62 Podręcznika dla uczniów/
rodziców.
Rodziny są proszone o kontrolę ubioru dziecka. Prosimy
nie pozwalać dzieciom nosić strojów, które są zbyt krótkie
lub odsłaniają zbyt wiele ciała oraz prosimy nie pozwalać
im na zakładanie ubrań z nieodpowiednimi napisami lub
treścią, które nie są właściwe w szkole podstawowej. Prosimy
zapoznać się z punktem D62 Podręcznika dla uczniów/
rodziców, aby dowiedzieć się więcej na temat ubrań uczniów.
PATROLE UCZNIOWSKIE
Uczniowie klas czwartych i piątych mają szansę przysłużyć
się społeczności szkoły, biorąc udział w patrolach dbających o
bezpieczeństwo dzieci. Bycie członkiem patrolu to przywilej,
który jest dostępny dla wszystkich uczniów klas czwartych
i piątych. Muszą oni otrzymać zgodę rodzica/opiekuna na
udział w patrolu i muszą zachowywać się wzorowo w oczach
całej społeczności uczniów szkoły Terrace. Na koniec roku,
członkowie uczniowskiego patrolu otrzymują zazwyczaj
nagrodę w formie wycieczki.
W dowolnym momencie uczestnictwo ucznia w patrolu może
zostać unieważnione z powodów szkolnych i dyscyplinarnych.
W takim wypadku uczeń nie może brać udziału w wycieczce
dla członków patrolu niezależnie od tego, ile czasu w nim
spędził. Opiekunowie patrolu i/lub dyrektor podejmą wszystkie
decyzje dotyczące uczestnictwa ucznia w patrolach i/lub
odwołania przywileju bycia członkiem tej grupy.
Rada rodziców i nauczycieli w Terrace Elementary School
Terrace School posiada aktywną radę rodziców i nauczycieli
(Parent-Teacher Council – PTC), która zachęca rodziców
do członkostwa oraz udzielania swojego wsparcia. W ciągu
roku szkolnego odbywa się wiele wydarzeń sponsorowanych
przez PTC. Informacje dotyczące członkostwa są załączone
do pakietu rejestracyjnego lub mogą być uzyskane poprzez
kontakt z biurem szkoły.
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