
Jeśli jesteś zainteresowany/a 

większą ilością informacji o 

Ridge Family Center for Learning 

lub wypełnieniem ankiety 

uczestnictwa, proszę skontaktuj 

się z biurem szkoły pod 

numerem 847-593-4070.

CZAS WZBOGACANIA WIEDZY

Uczniowie pracują nad różnymi zagadnieniami, aby podczas zajęć wzbogacających dowiedzieć się więcej na dany 
temat. Uważamy, że jest ważne, aby uczniowie realizowali to, co ich najbardziej interesuje i pasjonuje w kreowaniu 
własnej drogi do wiedzy. Uczniowie dzielą się tym, czego się nauczą w szkole i poza nią. Uczniowie spotykają się na 
zajęciach wzbogacających w ciągu jednej do dwóch godzin tygodniowo. 

ROK I DZIEŃ SZKOLNY

Zbalansowany kalendarz zwiększa możliwość zdobywania wiedzy przez uczniów przez cały rok. Rok szkolny zaczyna się 
pod koniec lipca, trzy tygodnie wcześniej, niż w innych szkołach dystryktu. Kalendarz uwzględnia dwutygodniową 
przerwę jesienną, dwutygodniową przerwę zimową i dwutygodniową przerwę wiosenną. Rok szkolny kończy się w tym 
samym dniu, co w całym dystrykcie.

Godziny nauki w szkole - 7:50 rano - 2:40 po południu
W środy kończenie nauki w szkole o 13:40 popołudniu

NAUKA

Nauka jest możliwa i autentyczna, gdy łączy 
zainteresowania, wybór i wolność w 
dokonywaniu odkryć. W trakcie zajęć nasi 
uczniowie mają możliwość tworzenia, 
wprowadzania innowacji, krytycznego myślenia 
i współpracowania ze sobą na co dzień. W 
połączeniu z Common Core State Standards 
(wspólne podstawowe normy stanowe) i 
wynikami nauczania wg norm Dystryktu 59, to 
jasno określona dla naszej społeczności 
szkolnej droga do sukcesu ucznia.

SPOŁECZNO-EMOCJONALNE NAUCZANIE

Uczniowie, którzy spędzają każdego dnia czas w wieloklasowej 
„gromadzie”, rozwijają samoświadomość, samorządność, świadomość 
społeczną, umiejętność nawiązywania kontaktów i uczenia się 
odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Gromadzenie się w każdą 
środę  na spotkaniu ogólnym wszystkich uczniów pozwala im 
uczestniczyć w różnych działaniach, w tym głośnym czytaniu, 
zwróceniu uwagi na uczestniczących uczniów i krótkich zajęciach 
fizycznych, które pomagają w rozpoczęciu dnia. W całej szkole, nasi 
uczniowie biorą udział w licznych obywatelskich projektach, dzięki 
którym dokonali darowizn na rzecz lokalnych schronisk, banków 
żywności, schronisk dla zwierząt i wielu innych.

KSZTAŁTOWANIE
SILNYCH UMYSŁÓW,
SILNYCH CIAŁ I
OPIEKUŃCZYCH SERC 

Jeśli zostaniesz zaakceptowany do programu, 
transport będzie zapewniony przez dystrykt  zgodnie 

z zarządzeniem rady do spraw edukacji.

Ridge Family Learning Center jest innowacyjną, tętniącą życiem 
placówką edukacyjną, która przygotowuje uczniów do odniesienia 
sukcesu przez całe życie. Proponujemy takie metody i podejście, 
dzięki którym uczniowie angażują się w naukę skutecznie i z 
korzyścią dla siebie.
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