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Community Consolidated School District 59 
“Preparing students to be successful for  

life in the 21st century” 
 
Dear CCSD59 Parents and Families, 
 
It is with great pride that I welcome parents, families, and students to the 2015-2016 school year. I’m looking 
forward to continuing our partnership to provide a meaningful learning experience for all students. As we consider 
the work ahead in the coming school year, we must always be thinking about how we can most effectively equip 
our students to be prepared for a future world that may look completely different when they graduate from District 
59, high school, or college. 
 
During the 2015-2016 year, we will continue to build on the best aspect of traditional instruction amplified by 21st 
century practice and tools. Our focus includes: 
 

• An on-going emphasis on social-emotional learning and the impact it has on students’ learning 
and development. Last school year, CCSD59 implemented a social-emotional learning block in the daily 
schedule to specifically work on strengthening self-awareness, self-management, social awareness, 
relationship skills, and responsible decision making. 
 

• Transition to digital learning by increasing access to digital learning opportunities. Last year, each 
CCSD59 school provided a tablet to students in kindergarten through second grade, and a tablet and 
Chromebook to students in third grade through eighth grade within the district. During the upcoming 
school year, we will continue to provide students opportunities to select relevant tools to demonstrate 
their learning. We will also continue to host parent sessions that will allow families to support their 
children in the use of technology. 

 
• Developing 21st century curriculum and teaching strategies. We will continue creating integrated 

units of study rooted in the Common Core standards and amplified by 21st century learning skills and 
tools. Integrated units of study unify subjects and experiences and are designed to create rigorous, 
relevant, and engaging learning experiences that allow for application of skill, knowledge, and content in 
authentic real life situations. This work is supported through our weekly staff and leadership training.  

 
Collectively, the district is called upon to create an effective educational experience designed to meet the needs 
of all learners- preparing each for the 21st century. School and parent partnership plays a vital role in this 
preparation. Your encouragement and support of your student’s educational journey is paramount to achieving 
student success. This goal will continue to be one of the highest priorities of the District 59 staff and board of 
education.  
 
On behalf of the District 59 Board of Education, administration, and staff, I would like to welcome you to a new 
and exciting year, and best wishes for a successful school year. 
 

 
Dr. Art Fessler 
Superintendent of Schools     
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Community Consolidated School District 59 
“Preparando estudiantes para tener éxito 

en la vida en el siglo XXI” 
 

Estimados padres y familias de CCSD 59: 
 
Es con gran orgullo que les doy la bienvenida a los padres, las familias y los estudiantes al año escolar 2015-
2016. Deseo que continuemos colaborando para proporcionar a todos los estudiantes una experiencia de 
aprendizaje valiosa. Al considerar lo que nos espera este próximo año escolar, pensemos siempre en cómo 
podemos preparar a nuestros estudiantes para desempeñarse en un mundo que podría ser muy diferente a lo 
que conocimos cuando nos graduamos del Distrito 59, la preparatoria o la universidad. 
 
Durante el año 2015-2016, continuaremos desarrollando los mejores aspectos de la enseñanza tradicional, 
amplificados usando prácticas y herramientas del siglo XXI. Nuestro enfoque incluirá: 
 
• Énfasis en el aprendizaje socioemocional y el efecto de éste en el aprendizaje y desarrollo 
de los estudiantes. El pasado año, el Distrito 59 implementó un bloque de enseñanza socioemocional dentro del 
itinerario diario, diseñado específicamente para fortalecer en los estudiantes la conciencia de sí mismos, el 
autocontrol, la conciencia social, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables. 
 
• Transición hacia el aprendizaje digital, aumentando el acceso a oportunidades de aprendizaje digital. El 
año pasado, todas las escuelas del Distrito 59 proporcionaron una tableta a los estudiantes de kínder a segundo 
grado, y una tableta y una computadora Chromebook a los estudiantes de tercer a octavo grado. Este próximo 
año escolar, continuaremos proporcionando a los estudiantes oportunidades para escoger herramientas que les 
permitan demostrar lo que han aprendido. También, seguiremos celebrando sesiones con los padres para que 
las familias puedan apoyar el uso de la tecnología en sus estudiantes. 
 
• Desarrollo de un currículo y de estrategias de enseñanza del siglo XXI. Continuaremos creando unidades 
de estudio integradas basadas en los Estándares Básicos Comunes y amplificadas mediante el uso de 
habilidades y herramientas del siglo XXI. Las unidades de estudio integradas unifican las materias y 
experiencias, y están diseñadas para crear experiencias de aprendizaje rigurosas, relevantes y estimulantes que 
permitan aplicar las habilidades, los conocimientos y el contenido en situaciones reales auténticas. La 
capacitación semanal del personal y los líderes educativos apoya esta labor. 
 
Colectivamente, el Distrito está llamado a crear una experiencia educativa eficaz, diseñada para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes y prepararlos para el siglo XXI. La alianza entre la escuela y los padres 
desempeña un papel vital en esta preparación. El aliento y apoyo que los padres proporcionan es vital para que 
cada estudiante alcance el éxito. Este objetivo seguirá siendo una de las mayores prioridades de la Junta de 
Educación y el personal del Distrito 59. 
 
En nombre de la Junta de Educación, la administración y el personal del Distrito 59, les doy la bienvenida a un 
nuevo y emocionante año con mis mejores deseos para un año escolar exitoso. 
 

 
Dr. Art Fessler 
Superintendente de las Escuelas 
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Zjednoczona Społeczność Szkolnego Dystryktu 59 
"Przygotowanie uczniów do odniesienia życiowego sukcesu 

21 w. wieku" 
Drodzy Rodzice i Rodziny CCSD59, 
 
Z wielką dumą witam rodziców, rodziny i uczniów w roku szkolnym 2015-2016. Z niecierpliwością czekam na 
naszą dalszą współpracę, aby zagwarantować jak najwyższy poziom nauczania wszystkim uczniom. Gdy 
bierzemy pod uwagę przyszłą pracę w nadchodzącym roku szkolnym, musimy zawsze myśleć o tym, jak 
najskuteczniej możemy wyposażyć naszych uczniów, by byli przygotowani do życia w świecie przyszłości, która 
może wyglądać zupełnie inaczej, niż w czasach zakończenia przez nich nauki w Dystrykcie 59, w szkole średniej 
lub college’u. 
 
W ciągu roku 2015-2016 nadal będziemy się opierać na najlepszych rozwiązaniach tradycyjnego nauczania, 
wzmacnianego przez praktykę i narzędzia dydaktyczne 21. wieku. W centrum naszej uwagi pozostają:   
 
•Nieustanny nacisk na nauczanie społeczno-emocjonalne i jego wpływ na uczenie się i rozwój uczniów. W 
ubiegłym roku szkolnym CCSD59 wprowadziło blok nauk społeczno-emocjonalnych do codziennego 
harmonogramu nauczania, aby wzmocnić samoświadomość, samorządność, świadomość społeczną, 
umiejętność nawiązywania relacji i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji. 
 
•Cyfryzacja nauki poprzez zwiększenie możliwości kształcenia cyfrowego. W ubiegłym roku każda szkoła 
CCSD59 zapewniła tablety uczniom od przedszkola do klasy drugiej, tablety i chromebooki dla uczniów od klasy 
trzeciej do klasy ósmej, w obrębie dystryktu. W nadchodzącym roku szkolnym nadal będziemy dostarczać 
uczniom możliwości wyboru odpowiednich narzędzi, by mogli wykazywać się wiedzą. Będziemy także 
kontynuować organizowanie sesji tematycznych dla rodziców, które pozwolą rodzinom wspierać swoje dzieci w 
zakresie korzystania z technologii. 
 
•Opracowanie strategii dla programu i nauczania w 21. wieku. Będziemy kontynuować budowanie 
integralnego systemu nauczania, osadzonego w Common Core (normach podstawowych) i stosowanie narzędzi 
oraz rozwijanie umiejętności odpowiednich dla 21. wieku. Zintegrowane wokół określonego tematu komponenty 
treści nauczania i  metody nauczania mają na celu stworzenie rygorystycznych, odpowiednich i atrakcyjnych 
doświadczeń edukacyjnych, które pozwolą na zastosowanie umiejętności, wiedzy i treści w realnych sytuacjach 
życiowych. Praca ta jest wspomagana poprzez cotygodniowe szkolenia dla personelu i trening dla naszego 
kierownictwa. 
 
Solidarnie, nasz dystrykt jest powołany do tego, aby umożliwić skuteczne zdobywanie doświadczeń 
edukacyjnych, mających na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich uczących się - przygotowanie każdego do 21. 
wieku. Partnerstwo szkoły i rodziców odgrywa istotną rolę w tym przygotowaniu. Twoja zachęta i wsparcie 
edukacyjne twojego ucznia ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez ucznia sukcesu. Cel ten będzie nadal 
jednym z najwyższych priorytetów pracowników Dystryktu 59 i Rady Edukacyjnej. 
 
W imieniu Rady Edukacyjnej Dystryktu 59, administracji i pracowników chciałbym przywitać was w nowym i 
emocjonującym roku oraz życzyć nam pełnego sukcesów roku szkolnego.   
 

 
 
Dr. Art Fessler, Superintendent of Schools 
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