
Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci były przygotowane do osiągania 
sukcesów w dorosłym życiu. 94% rodziców pragnie, aby ich dzieci 
kontynuowały naukę w college’u, jednak obecnie jedynie 29% uczniów 
liceów w Illinois kończy dwu- lub czteroletni cykl studiów i uzyskuje 
dyplom absolwenta college’u. Jednocześnie wiele stanowisk pracy w 
naszym stanie pozostaje nieobsadzonych, ponieważ pracodawcy nie 
mogą znaleźć pracowników, którzy posiadają umiejętności niezbędne 
we współczesnej gospodarce. 

Musimy zrobić wszystko, by nasze dzieci kończyły szkołę, posiadając 
wiedzę i umiejętności niezbędne, aby osiągać sukcesy – jesteśmy im to 
winni. Właśnie dlatego 45 stanów, w tym Illinois, podnosi wymagania 
stawiane przed dziećmi, przyjmując wspólne normy stanowe o nazwie 
Common Core. 

Zostały one opracowane celem wprowadzenia zrozumiałych i spójnych 
wymagań dla wszystkich uczniów w zakresie poziomu wiedzy zdobywanej 
w poszczególnych klasach oraz przygotowania ich do kontynuacji nauki w 
college’u i przyszłej pracy. Właśnie dlatego normy Common Core to 
prawdziwa nauka prawdziwego życia!

to mniejsza liczba wymagań, lepsze ich sformułowanie oraz lepsze
dopasowanie dla każdej klasy, co umożliwi uczniom osiąganie sukcesów w
collegeʼu i w trakcie przyszłej kariery zawodowej;
to takie same oczekiwania wobec wszystkich uczniów, tak aby rodziny
dokładnie wiedziały, jakie wymagania są stawiane uczniom, bez względu
na miejsce zamieszkania;

są oparte na mocnych stronach naszego systemu nauczania i doświadczeniach
stanów i krajów o najwyższym poziomie nauczania.

to nacisk na umiejętności, których uczniowie będą potrzebować we
współczesnym miejscu pracy: współpraca, myślenie krytyczne, przekaz oraz
kreatywność;

to normy nauczania matematyki oraz języka angielskiego opracowane dla
każdej klasy, od przedszkola do 12 klasy (normy dla innych przedmiotów w
opracowaniu);

NOWE NORMY COMMON CORE: 

WWW.COMMONCOREIL.ORGWWW.COMMONCOREIL.ORG

DRODZY RODZICE!



Musimy stawiać przed uczniami wysokie wymagania, aby przygotować ich do 
osiągania sukcesów w prawdziwym życiu. Obecnie wielu uczniów zdających pomyślnie 
test Illinois State Achievement Test (ISAT) przeprowadzany w klasach 3-8 nie jest 
przygotowanych do podjęcia nauki w college’u ani do przyszłej kariery zawodowej.

REALNY WYMIAR

NADCHODZĄ ZMIANY W TESTACH
Stan Illinois podnosi wymagania dotyczące wyników osiąganych przez 
uczniów w teście ISAT. Oznacza to, że uczniowie będą musieli uzyskać 
lepszy wynik, aby zdać ten egzamin. Kiedy jesienią otrzymają Państwo 
wyniki testu ISAT dziecka, będą one ocenione wg nowej skali. W 2014 

roku stan Illinois wprowadzi nowy egzamin PARCC z matematyki i języka angiel-
skiego. Egzamin PARCC zapewni bardziej precyzyjny obraz wiedzy i umiejętności 
ucznia. 

WWW.COMMONCOREIL.ORGWWW.COMMONCOREIL.ORG

CO TE ZMIANY OZNACZAJĄ DLA PAŃSTWA DZIECKA?

Zmiany dotyczące testu ISAT pozwolą rodzicom i nauczycielom zorientować się, 
jaki jest stan wiedzy uczniów już na wczesnym etapie, kiedy jeszcze można pomóc 
im przygotować się do podjęcia nauki w college’u i przyszłej kariery zawodowej. 

DOWIADUJĄC SIĘ WIĘCEJ O COREDOWIADUJĄC SIĘ WIĘCEJ O CORE

ROZMAWIAJĄC Z NAUCZYCIELAMI DZIECKA ROZMAWIAJĄC Z NAUCZYCIELAMI DZIECKA 

Aby uzyskać najnowsze informacje i zasoby, należy wejść na stronę internetową CommonCoreIL.org. Aby uzyskać najnowsze informacje i zasoby, należy wejść na stronę internetową CommonCoreIL.org. 
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W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO POMÓC?

BĄDŹ NA BIEŻĄCO BĄDŹ NA BIEŻĄCO 

Wskazówki dotyczące rozmowy z nauczycielami oraz przewodniki dla rodziców opracowane przez komitet
rodzicielski znajdują się na stronie www.CommonCoreIL.org
Wskazówki dotyczące rozmowy z nauczycielami oraz przewodniki dla rodziców opracowane przez komitet
rodzicielski znajdują się na stronie www.CommonCoreIL.org

Mogą Państwo także zamówić subskrypcję biuletynu Core Connection na stronie internetowej
CommonCoreIL.org
Mogą Państwo także zamówić subskrypcję biuletynu Core Connection na stronie internetowej
CommonCoreIL.org


