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Kalendarz Wydarzen 

 

Data     Wydarzenie  
17 Stycznia    Spotkanie orientacyjne dla ośmioklasistów 
19-26 Stycznia Nie obowiązkowe spotkanie z counselors doradcami pracującymi w  Fenton, w 

weekend lub wieczorem w tygodniu 
23 Stycznia               Wybór klas z Fenton counselors-opiekunami w Blackhawk Middle School 
24 Stycznia                Wybór klas z Fenton counselors opiekunami w Wood Dale Junior High 

  4 Luty                 Pierwszoklasisci dostana potwierdzenie wybranych klas droga emaliowa  
Kwiecień (dzień do ustalenia) Na stronie Fenton Highschool można zapisać się na 
klasy oferowane w lecie              

17 Kwiecień Dla rodziców przychodzących pierwszoklasistów, wieczór, kiedy można się zapoznać z 

zajęciami  poza klasowymi  oraz sportami oferowanymi w Fenton 

17   Maj               Ostatni termin wyboru zmian klas na przyszły rok szkolny  
 10-27 Czerwca  Szkoła Letnia, Sesja 1 
28 Czerwca- 19 Lipca Szkoła Letnia, Sesja 2 (nie ma klas   4 lub 5 Lipca) 
8 Lipca- 9 Sierpnia  Obowiązkowa rejestracja przez Internet dla wszystkich studentów 
5-6 Sierpnia   Odebranie podręczników w szkole 
Tydzień 12  Sierpnia   Pierwszy dzień szkoły (dokładna data będzie podana później) 

Fenton High School Phone Numbers 

 
Main Number 
630-766-2500 

 
Athletics 

630-860-6261 

Student Center 
Attendance Calls  

630-860-4948

 

 



 
 

 

Drodzy Pierwszoklasisci i Rodzice / Opiekunowie:  
 
Witamy w Fenton! 
 
Personel Fenton High School z radością oczekuje na Was, że dołączycie do nas na następne 

cztery lata. Ta broszura zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby pomóc ci 
w płynnym przejściu do szkoły średniej. Jest pełna informacji o tym co i kiedy powinieneś 
robić. Tutaj znajdziesz wiele odpowiedzi na twoje pytania. 

Konieczne jest przeczytanie tej broszury, aby zapoznać się z wszystkimi ważnymi 
wydarzeniami, które mają miejsce w szkole średniej. Zachęcamy do zaznaczenia w 
kalendarzu wszystkich ważnych dat. 

 
Fenton High School oferuje wiele możliwości edukacyjnych, sportowych i społecznych. 

Ważniejsze z nich, które pomogą Ci dobrze rozpocząć naukę w szkole średniej są 
wymienione w tej książeczce. Mamy nadzieję, że skorzystacie z podanych informacji, i 
tego co mamy do zaoferowania, i cieszymy się na współpracę z Państwem w 
nadchodzących miesiącach.  

 
Z poważaniem, 
Jovan Lazarevic 
Dyrektor, Fenton High School 

 
 

Pozdrowienia z Szkoły Średniej Fenton  

 



  Wybór klas 
 
 

Każdy uczeń klasy 8 spotka się indywidualnie z 
doradcą w ich obecnej szkole, aby wybrać swoje 
klasy na pierwszy rok. Więcej informacji można 
znaleźć w Kalendarzu wydarzeń (strona 2). 
 
Ponadto rodzice i uczniowie są zaproszeni do 
umówienia się na indywidualne spotkanie z doradcą 
w jednym z następujących terminów: 
 
Sobota, 19 stycznia, od 9:00 do 12:00 
Wtorek, 22 stycznia, od 15:30 do 18:30 
Środa, 23 stycznia, od 15:30 do 18:30 
Czwartek, 24 stycznia, od 15:30 do 18:30 
Sobota, 26 stycznia, od 9:00 do 12:00 
 
Te spotkania nie są obowiązkowe, ale są dla ciebie i 
twojego studenta okazją do omówienia poziomu 
klasy, wyboru kursów i zajęć, a także do zadawania 
pytań na temat jego harmonogramu i przejścia do 
szkoły średniej. Aby umówić się na spotkanie, należy 
skontaktować się z sekretarką biura doradztwa, Lena 
Sparacio, pod numerem (630) 860-4925 lub 
sparacio@fenton100.org 
 

Potwierdzenie wybranych klas dla uczniów 
pierwszej klasy 
Informacja potwierdzająca wybrane klasy  zostanie 
przesłana pocztą e-mail do domu 4 lutego. Arkusze 
te będą zawierały listę wszystkich kursów 
wyselekcjonowanych dla ucznia do jego 
harmonogramu na pierwszy semestr. Zostaną 
dołączone instrukcje dotyczące składania 
fakultatywnych zmian w wyborze klas . Bez 
problemowe przejście do szkoły średniej zależy od 
dobrych decyzji podjętych w odpowiednim czasie. 
Wszystkie zmiany kursu należy zgłaszać najpóźniej 
do 17 maja 2019 r, wprowadzenie zmian będzie 
zależeć od dostępności kursu. 
 
Umieszczenie pierwszoklasisty w klasie na 
odpowiednim poziomie 
Uczniowie z klas ósmych szkół podstawowych 
otrzymają egzamin wstępny w następujących 
przedmiotach w języku angielskim, matematyce 
PSAT 8-9, na podstawie wyników testów PSAT 8/9 i 
opinii nauczycieli w 8 klasie, uczniowie zostaną 
umieszczeni w klasach o  odpowiednim poziomie. 
Jeśli masz pytania dotyczące umieszczenia ucznia w 
konkretnym przedmiocie, skontaktuj się z liderem 
działu w danego przedmiotu.

Wymagane klasy i przedmioty do wyboru dla  
początkujących 

 
Typowy harmonogram dla pierwszoklasisty składa się z 
następujących kursów: 
● Angielski 1 lub Zaawansowany angielski 1 
● Matematyka (poziom kursu jest ustalony na podstawie 
egzaminu PSAT 8-9) 
● Biologia lub Zaawansowana biologia 
● Wprowadzenie do nauk społecznych Social Sciences 
● Zdrowie (1 semestr) i wychowanie fizyczne (1 semestr) 
● Electywne klasy do wyboru

 
 

 
Na podstawie wyników z  egzaminu PSAT 8-9, niektórzy uczniowie mogą być również umieszczeni w klasie Academic Literacy. 
Ten całoroczny kurs zapewnia uczniom wsparcie w umiejętnościach czytania i pisania oraz zajmuje miejsce kursu electywnego- 
do wybory. Opisy kursów wymaganych i do wyboru, a także wymagania dotyczące graduacji w Fenton High School można 
znaleźć w Fenton Course Finder, dostępnym na stronie głównej stronie internetowej Fenton, www.fenton100.org 

English, Social Studies, Wydzial Języków obcych oraz ESL: 
Kate Ward, ward@fenton100.org, (630) 860-5144 

Matematyka I Nauki Ścisłe: 
Lisa Luna, luna@fenton100.org, (630) 860-4718 
 
Career Tech Ed, PE, Art & Music 
Eric Koranda, koranda@fenton100.org, 630-860-6255 

Special Education: 
Nancy Coleman, coleman@fenton100.org, (630) 860-4924 

 

mailto:sparacio@fenton100.org
http://www.fenton100.org/
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Klasy do wyboru dostępne dla uczniów pierwszej klasy
 

TECHNOLOGIA  STOSOWANA  
 
Wprowadzenie do technologii (1 lub 2 semestry) 
Projektowanie gier (1 semestr) 
Fotografia 1 (1 semestr) 
PROJECT LEAD THE WAY (PLTW) WPROWADZENIE DO 

INŻYNIERII (2 SEMESTRY) 
RYSUNEK TECHNICZNY (1 LUB 2 SEMESTRY, 
SEKWENCYJNE) 
PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH (1 SEMESTR) 
 
SZTUKA 
 
Cartooning (1 semestr) 
Computer Art (1 semestr) 
Studio Art: 2-D Design 1 (1 semestr) 
Studio Art: 2-D Design 2 (1 semestr) 
Studio Art: 3-D Design 1 (1 semestr) 
Studio Art: 3-D Design 2 (1 semestr) 

BIZNSS 
Orientacja w biznesie (1 lub 2 semestry) 
 
 
 
 
 

PRZYGOTOWANIE DO KARIERY  
Stosowane umiejętności cyfrowe (1 semestr) 
Przywództwo w życiu (1 semestr) 

JĘZYK ANGIELSKI 

Aktorstwo (1 semestr) 
Teatr (1 semestr) 
 
RODZINA I NAUKI KONSUMENTA 
Gotowanie (1 semestr) 

Kuchnie zagraniczne (1 semestr) 
Mini- Mini-restauracja (1 semestr) 
Rodzicielstwo (PUPS) (1 lub 2 semestry) 
 
MUZYKA 
Chór (1 lub 2 semestry) 

Orkiestra Concert Band (1 or 2 semestr) 
Gitara (1 lub 2 semestry, sekwencyjne) 
Fortepian 1 (1 lub 2 semestry; sekwencyjny) 
Chór Treble (1 lub 2 semestry) 
 
JEZYKI OBCE 
Francuski 1 
NIEMIECKI 1 
Hiszpański 1 
Hiszpański 1 dla biegle mowiacych w tym języku 

COMMUNITY SERVICE REQUIREMENT  
 

Wszyscy studenci są zobowiązani do ukończenia 25 

godzin służby społecznej w ramach wymogu 

ukończenia studiów. 
 

Community Service Coordinator 
Christine Bohnen 
bohnen@fenton100.org 
(630) 860-8624 

mailto:bohnen@fenton100.org


   Dodatkowe zajęcia  oraz sport 
 

 
W środę, 17 kwietnia 2019 r. odbędą się otwarte dni prezentujące dodatkowe zajęcia pozaszkolne oraz sporty od 6:30 do 18:00. 
w Field House, na dużej sali gimnastycznej w Fenton. Wszyscy pierwszoklasiści i ich rodziny są zaproszeni na spotkania i 
rozmowy z trenerami sportowymi, sponsorami klubowymi oraz obecnymi uczniami Fenton, którzy uczestniczą w ponad 50 
różnych zajęciach w ramach programów które oferuje Fenton HighSchool . Skorzystaj z okazji i dowiedz się wszystkiego, co 
oferuje Fenton. Jest opłata za udział w zajęciach sportowych, która wynosi 50 USD za sport (maksymalnie 100 USD za każdy rok 
szkolny).  

 

 
 

Lista dodatkowych zajęć 
poza szkolnych

 
 

 
 

 Academic Team 
Klub miłośnikowi samochodów 
Badminton 
Baseball 
Koszykówka 
Bison Buddies/koledzy Bizona/ 
Klub Milosnikow Przyrody  
Team (BEAT) 
Bison Nation 
Kregle 
BRAVE 
Cheerleading 
Klub szachowy 
Bieg Przelajowy 

   Grupa Taneczna 

Rodzina, Przygotowanie 
zawodowe,  
Klub Przywódcy Ameryki  
Football 
Trójki Klasowe  
Golf 
Group Interpretation 
Gymnastics 
Highlights Yearbook Club 
Klub Podroznika 
Kaleidoscope Literary Magazine 
Klub kreacji wizerunku 
Trojki klasowe, druga klasa 
Math Club 
National Honor Society 

Trojki klasowe, czwarta klasa 
The Signal Newspaper 
Pilka nozna 
Softball 
Trojki klasowe, trzecia klasa 
Speech Team 
Stage Crew 
Reprezentacja Uczniow 
Students United (STUNT) 
Plywanie 
Tennis 
Bieznia 
Siatkowka 
Wrestling

  



 

z   Co-Curricular Activities, Athletics & Fine Arts 

 
Wymagane jest aby pierwszoklasiści  którzy chcą brać udział w sportach przynieśli specjalistyczne badania lekarskie 
(są one ważne przez 13 miesięcy). Badania lekarskie powinny zostać przyniesione do pielęgniarki lub biura sportu w 
Fenton. Uczniowie drugiej , trzeciej i czwartej klasy muszą mieć badania lekarskie sportowe co roku. Wszyscy 
sportowcy muszą otrzymać pozwolenie uprawiana sportu do 9 sierpnia 2019 roku na sezon jesienny. Rejestracja na 
zimowy i wiosenny sezon  jest planowana na pięć dni przed datą rozpoczęcia sezonu. 
.  

Sporty wedlug sezonu  
 

JESIEN  
(data rozpoczęcia  12 sierpnia dla 

wszystkich sportów) 
Cheerleading 
Cross Country 

Dance 
Football 

Golf 
Soccer (boys) 

Swimming and Diving (girls) 
Tennis (girls) 

Volleyball (girls) 

 
ZIMA 

 (daty rozpoczęcia różnią się ) 
Basketball (boys and girls; start 

November 11) 
Bowling (boys & girls; start October 

28) 
Dance (start October 28) 

Gymnastics (girls; start November 11) 
Swimming & Diving (boys; start 

November 25) 
Wrestling (boys; start November 11) 

 

 
WIOSNA 

 
(daty rozpoczęcia różnią się) 

Badminton (girls; start March 2) 
Baseball (boys; start March 2) 

Gymnastics (boys; start February 17) 
Soccer (girls; start March 2) 

Softball (girls; start March 2) 
Tennis (boys; start March 2) 

Track and Field (start January 20) 
Volleyball (boys; start March 9) 

Uczniowie mogą trenować przez cały rok.

 
Zajęcia artystyczne według sezonów 

 
JESIEN 

  Jesienne przedstawienie teatralna 
 Jesienne przedstawienie teatralne 
pierwszoklasistów 
Uczniowie na scenie (SOS) 
Maszerująca Orkiestra (musi 
należeć do orkiestry żeby moc 
uczestniczyć 
Jazz Ensemble/Jazz Lab Band 
Color Guard (występuje z orkiestra 
maszerująca) 
Swing Chor 
Tri-M Music Honor Society

ZIMA 
Pep orkiestra (występuje podczas 
meczów koszykówki) 
Jazz Ensemble/Jazz Lab Band 
Swing Choir 
Tri-M Music Honor Society 
Speech Team Grupa dyskusyjna 
Kontest Dramatyczny 

WIOSNA 
Wiosenny Musical 
Jazz Ensemble/Jazz Lab Band 
Orchestra (accompanies Spring 
Musical) 
Swing Choir 
Tri-M Music Honor Society 
Group Interpretation 
 

  



Chromebooks I Technologia 
 

Jak uczniowie pierwszej klasy otrzymują swojego Chromebooka 
Wszyscy  uczniowie klasy pierwzejj otrzymują nowy 
Chromebook- laptop ze szkoły, który maja w swoim 
posiadaniu, dopóki nie skończy nauki w Fenton Highschool. 
Aby odebrać swojego Chromebooka, otrzyma umowę 
Chromebook, którą musi przeczytać i podpisać zarówno 
uczeń, jak i rodzic / opiekun. Chromebooki są dostarczane 
studentom, gdy przychodzą odebrać  podręczniki na 
początku sierpnia. 
  

Dostęp uczniow do technologii 
Studenci Fenton mają dostęp do wielu aplikacji 
komputerowych i technologii. Każdy student otrzymuje 
konto Google G Suite for Education, które zapewnia mu 
dostęp do poczty e-mail i innych aplikacji zwiększających produktywność. Ponadto każdy uczeń i rodzic otrzymają 
informacje jak zalogowac sie do PowerSchool, systemu informacji dla studentów Fenton, który zapewnia dostęp do 
informacji, takich jak  rozkładzie zajęć ucznia, frekwencja i stopnie. 
 
ChromeZone, jest to wyodrębniony pokój znajdujący się na zachodnim krańcu kafeterii, jest miejscem, gdzie 
studenci przychodzą, jeśli potrzebują pomocy ze swoim Chromebookiem. W trakcie roku szkolnego, ChromeZone 
jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30 i jest dostępny dla wszystkich uczniów. 
 
Wszystkie technologie dostarczane przez Fenton High School mają służyć celom edukacyjnym. Uczniom i ich 
rodzicom / opiekunom przypomina się, że korzystanie z technologii udostępnionej przez szkole jest przywilejem, a 
nie prawem, a wszystkie czynności wykonywane na dowolnym urządzeniu lub sieci należącej do szkoły mogą być 
monitorowane przez władze szkolne. Uczniowie muszą zawsze przestrzegać Polityki Dystryktu szkolnego dotyczącej 
dostępu do sieci elektronicznych (6: 235) i odpowiedniej Polityki akceptowalnego użytkowania Studentów (6: 235 
AP2). Wszystkie dane logowania (nazwy kont i hasła) powinny być przez cały czas utrzymywane w tajemnicy-nie 
należy ich podawać innym osobom. 
 
Jeśli uczeń z  klasy pierwszej potrzebuje Chromebooka do wykorzystania w szkole letniej, po podpisaniu i zwrocie 
umowy wynajmu Chromebooka uczeń otrzyma tymczasowego Chromebooka 
 

 Proces rejestracji do szkoły przez internet 
 

 
Fenton High School wykorzystuje proces rejestracji online. Portal rejestracyjny będzie dostępny 24 godziny na dobę 

w Internecie od poniedziałku, od 8 lipca i będzie otwarty do 9 sierpnia. Wszystkie rodziny muszą zarejestrować się 

online do 9 sierpnia, aby umożliwić uczniom pobranie podręczników i innych materiałów szkolnych. W okresie 

rejestracji mogą  otrzymać Państwo pomoc przy rejestracji, płatnościach internetowych i logowaniu się do programu 

PowerSchool dla rodziców i uczniów. Fenton będzie wysyłać dodatkowe informacje do rodzin, zanim otworzy się 

portal rejestracji. 



 

Wymagane Badania Zdrowotne Ucznia 
 
Kodeks szkolny stanu Illinois wymaga, aby wszystkie dzieci, które rozpoczynają naukę w dziewiątej klasie, 
przeprowadziły się z do Illinois z innego stanu  lub kraju,  przedstawiły w ciągu roku od rozpoczęcia nauki w Fenton 
High School badania lekarskie wymagane przez stan Illinois. Ponadto szczepienia ucznia muszą być aktualne i 
spełniać wymogi stanu Illinois. 
 
● Wszystkie fizyczne / immunizacje muszą być wypełnione na formularzu Certificate of Child Health Examination * 
lub nie można go zaakceptować. Przed powrotem do Fenton High School należy się upewnić, że: 
● Imię i nazwisko dziecka oraz informacje sa wpisane po obu stronach formularza. 
● Wymagana jest dokumentacja historii szczepień dziecka z podpisem dostawcy opieki zdrowotnej. Jeśli 
potrzebujesz kopii protokołu szczepienia dziecka, skontaktuj się z pielęgniarkom w szkole, do której obecnie 
uczęszcza dziecko. 
● Wypełniona karta zdrowia z podpisem i datą rodzica / opiekuna. 
● Badania wymugane gdy uczeń chce brać udział w sportach / IHSA nie kwalifikują się jako fizyczne Stan Illinois i nie 
mogą być akceptowane. 
● Jeśli twoja rodzina ma religijny sprzeciw wobec badan lekarskich / szczepień, formularz oświadczenia Illinois 
Certificate of Religious Exempt Illinois o religijnym zwolnieniu * musi być wypełniony zgodnie z wymogami prawa. 
● Jeśli Twoje dziecko będzie wymagać leczenia w szkole, należy wypełnić Medical Authorization Form formularz 
autoryzacji leków *, aby otrzymać leki dostępne bez recepty lub na receptę. Jeden formularz musi zostać 
wypełniony dla KAŻDEGO lekarstwa. 
 
* Wszystkie wymienione powyżej formularze można znaleźć na stronie internetowej Fenton pod adresem 
www.fenton100.org , w zakładce Rodzice / uczniowie, a następnie wybierz Urząd Zdrowia. 
  
Fizyczne i szczepienia są wymagane przez Fenton High School nie później niż 15 października każdego roku 
szkolnego lub dziecko zostanie wykluczone ze szkoły zgodnie z wymogami prawa. Prześlij wszystkie formularze do 
głównego biura lub mail / email na adres: 
 
Jill Wisnewski, RN                                                                          
Fenton Community High School                                               
1000 W. Green Street                                                                  
Bensenville, IL  60106                                                                    
Phone: 630-860-4941 
Fax: 630-860-8340                                                                          
wisnewski@fenton100.org            
 

Ida Claytor (Se Habla Español) 
Health Assistant  

Phone: 630-860-4941  
claytor@fenton100.org  

 

*All forms can be found on the Fenton website  
at www.fenton100.org   

http://www.fenton100.org/
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   Często zadawane pytania 

 
 

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do informacji o kursie i dowiedzieć się więcej o danej klasie? 

Aby uzyskać informacje  na temat klas oferowanych w Fenton High School, wejdź na stronę www.fenton100.org i kliknij link 
"CourseFinder" na stronie głównej. 
 

Jakie kursy powinien mój student wziąć w przygotowaniu na studia? 
Wszystkie informacje dotyczące wymagań dotyczących ukończenia studiów i wymagań dotyczących przyjęć na studia można 
znaleźć w Fenton CourseFinder w części "Planowanie z wyprzedzeniem". Wiele szkół wyższych wymaga kursów języka i / lub 
kursów plastycznych wykraczających poza wymagania graduacji w Fenton High School. Twój counselor jest dobrym źródłem 
szczegółowych informacji na temat wymogów przyjęcia na studia. 
 

Ile klas w semestrze ma uczeń? 
Typowy dzień szkolny składa się z ośmiu 45-minutowych klas. Siedem z nich  to godziny lekcyjne, a jedna klasa to lunch. 
Pierwszoklasisci są również przydzielani do klasy Bison Time, która spotyka się przez 35 minut każdego dnia oprócz wtorku. 
 
O której zaczyna się i kończy szkoła? 
Szkoła zaczyna się o 8:00, a kończy o 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek. We wtorki uczniowie mają krotszy dzień. 
Szkoła zaczyna się o 8:00 i kończy o 14.00. Każda klasa trwa 40 minut, we wtorki  nie ma klasy Bison Time. 
 

Co to jest Bison Time czas dla Bisona? 
Wszyscy studenci Fenton mają przydzielana klase Bison Time czas dla Bisona, która spotyka się w poniedziałek, środę, czwartek i 
piątek przez 35 minut pomiędzy klasami 2 i 3. Lekcje Bison Time dla pierwszoklasistow są nadzorowane przez nauczycieli Fenton 
oraz starszych mentorów, którzy pomagają uczniow w przejściu do sredniej szkoly. Uczniowie wykorzystują czas bizona do pracy 
domowej oraz wsparcia akademickiego. Dodatkowo, doradcy regularnie odwiedzają Bison Time, aby spotkać się ze swoimi 
uczniami w zeby doradzic przy wyborze kursu oraz planowania drugiego stopnia. 
 
Co się stanie, jeśli mój uczeń będzie miał trudności  w klasie? 
Jeśli uczeń ma problem z nauka w danej klasie, wszystkie środki zaradcze rozpoczynają się od rozmowy z nauczycielem. Zaleca 
się, aby uczeń umówil się na spotkanie z nauczycielem przed szkołą, po szkole, podczas lunchu lub w bison time. Zachęcamy 
również uczniów do spotkań z ich doradcami. Doradcy podzielą się dostępnymi zasobami, wspierają uczniów oraz pomagają im 
w opracowaniu planów rozwiązania ich problemów. 
 
Czy mój student powinien brać udział w kursach letnich summer school? 
Niektórzy studenci są polecani aby wziasc Algebra Jumpstart w okresie letnim i ich udziału  jest wymagany. Dla uczniów ktorzy 
nie nie zostali wybrani do Jumpstart Algebra nie jest wymagane, aby uczęszczali do szkoły letniej, ale podjęcie szkoły letniej 
pozwala uczniowi zapoznać się z budynkiem. Oferujemy również inne kursy w celu zaspokojenia indywidualnych zainteresowań 
i potrzeb. Każda sesja szkoły letniej trwa 3 tygodnie, a jej koszt waha się od darmowej do 150 USD za sesję 3-tygodniową, w 
zależności od kursu. 

 
Jakie kursy pierwszego roku są dostępne w lecie? 
Niektórzy studenci są zobowiązani do podjęcia Jumpstart Algebra (za darmo). Inni studenci mogą brać udział w programie 
Jumpstart Literacy (bezpłatny), w Technologia Stosowana (bezpłatnie) i / lub w zdrowie health (150 USD). Studenci, którzy 
wezmą zdrowie w lecie, stworzą miejsce w swoim grafiku , i moga wybrać dodatkowa klase z elektywnych klas. 
 
Kiedy mój student może wziąć klase na prawo jazdy? 
Ten kurs jest zwykle podejmowany podczas pierwszego semestru drugiej klasy, ponieważ studenci nie mogą brać udziału w tym 
kursie podczas pierwszym roku uczeszczania do szkoly sredniej. Niektórzy uczniowie uczęszczają na zajęcia w lecie po 
pierwszym roku studiów, w zależności od wieku. student musi zdobyć co najmniej osiem kredytow w ciągu ostatnich dwóch 



semestrów aby moc zapisac sie na klase prawa jazdy . Zaliczenie tej klasy edukacyjnej czesci prawa jazdy  jest wymagane do 
ukończenia szkoły. 
 

W jaki sposób dowiadujemy się o zajęciach pozalekcyjnych? 
Uczniowie i rodzice są zaproszeni na dni otwarte zajęć pozalekcyjnych oraz sportowych, które odbędzie się  17 kwietnia 2019 r., 
Aby spotkać się z trenerami, sponsorami i studentami zaangażowanymi w zajęcia poza lekcyjne dla studentów. Uczniowie 
otrzymują również informacje o zajęciach i sporcie w ciągu roku szkolnego przez swoich starszych mentorów podczas bison time 
czasu bisona. Ponadto studenci otrzymają pocztą elektroniczną z departamentu sportu emaile dotyczące letnich obozów i zajęć 
sportowych, a terminy spotkań klubowych i sportowych są ogłaszane na codziennych zapowiedziach w Czasie Żubrów. 
 

Czy kursują późno popołudniowe autobusy dla studentów zaangażowanych w zajęcia sportowe i studenckie? 
W poniedziałek, środę, czwartek i piątek późne autobusy odjeżdżają o 16:30 i 18:30. We wtorek późne autobusy odjeżdżają o 
15:50 i 18:30. Trasa, którą pokona każdy autobus, zależy od miejsc docelowych uczniów. 
 
Jak mój student może spotkać się ze swoim doradcą prywatnie? 
Studenci powinni spotkać się z sekretarką w biurze doradztwa, aby umówić się na spotkanie z doradcą. Dodatkowo, uczniowie 
mogą bezpośrednio wysłać e-mail do swojego doradcy lub przejść na stronę Fenton, kliknąć "Zasoby", a następnie "Zasoby 
poradnicze i studenckie", a następnie "Umów się na spotkanie". 
 
Jakie przybory szkolne potrzebują nowicjusze? 
Zaopatrzenie będzie się różnić w zależności od klasy, a każdy nauczyciel będzie wiedział, co jest niezbędne do pomyślnej 
organizacji i przygotowania w trakcie kursu. W ramach opłat rejestracyjnych każdy student pierwszego roku otrzyma 2 
segregatory i 2 zestawy papieru kartki, a także ubranie na WF , klodke do szafki na ksiazki oraz klodke do szafki na WF oraz 
planner dla studenta. 
 

Czy Fenton ma jakieś organizacje macierzyste? 

Fenton ma kilka organizacji dla rodzicow, aby zaangażować rodziców. Są one wymienione poniżej. 
 
 
 

  Parent Organizations
 
 
Bilingual Parent Outreach Program (BPOP)  
Pedro Castro/Kate Ward 
castro@fenton100.org / ward@fenton100.org  
 
Padres Unidos 
Pedro Castro 
castro@fenton100.org  
630-860-6254 
 
Przyjaciele Fenton High School 
Katarzyna Sader 
sader@fenton100.org   
630-860-4949 

Music Boosters 
fhsmusicboosters.president@gmail.com 
 
 
Athletic Boosters 
fentonbisonboosters@gmail.com 
 
 
Bison PTO 
aguilar@fenton100.org  
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Fenton High School Contact Information 
 

Administration 
 

Superintendent 
James Ongtengco 
ongtengco@fenton100.org  
630-860-6250 
 
Associate Superintendent/ 
Principal 
Jovan Lazarevic 
lazarevic@fenton100.org  
630-860-6259 
 
Assistant Superintendent for 
Human Resources and Operations 
Dr. Sam Bentsen 
bentsen@fenton100.org 
630-860-6287 
 
CSBO 
Bruce Martin 
martin@fenton100.org 
630-860-6256 

 
Director of Curriculum & Instruction 
Michelle Papanicolaou 
papanicolaou@fenton100.org  
630-860-4813 
 
 
 

Director of Technology 
Jim Batson 
batson@fenton100.org  
630-860-6269 
 
Director of Community Relations 
Kathy Schroeder 
schroeder@fenton100.org  
630-860-8621 
 
Director of Activities and Athletics 
Todd Becker 
becker@fenton100.org   
630-860-6262 
 
Director of Buildings and Grounds 
Blake Brodie 
brodie@fenton100.org 
630-860-6275 
 
Director of Special Education 
Nancy Coleman 
coleman@fenton100.org  
630-860-4924 
 
Assistant Principal 
Eileen Roberts 
roberts@fenton100.org  
630-860-6253 

Dean of Students 
Pedro Castro 
castro@fenton100.org  
630-860-6254 
 
Assistant Dean 
Jason Madl 
madl@fenton100.org  
630-860-6260 
 
Division Leader for CTE, PE, Art 
and Music 
Eric Koranda 
koranda@fenton100.org  
630-860-6255 
 
Division Leader for English, Social 
Studies, World Languages and ESL 
Kate Ward 
ward@fenton100.org  
630-860-5144 
 
Division Leader for Math, Science 
and ARC 
Lisa Luna 
luna@fenton100.org  
630-860-4718 
 

 
 

Student Support Staff 
 

Freddy Cano, Counselor 
cano@fenton100.org  
630-860-4797 
 
Nancy Connor, Counselor 
connor@fenton100.org  
630-860-4798 
 
Ron Cuellar, Counselor 
cuellar@fenton100.org  
630-860-4796 
 
Rachel Georgakis, Postsecondary 
Counselor 
georgakis@fenton100.org  
630-860-4780

Sarah McDougal, Counselor 
mcdougal@fenton100.org  
630-860-4811 
 
Melissa To, Counselor 
to@fenton100.org  
630-860-4799 
 
Paul Welsh, Counselor 
welsh@fenton100.org  
630-860-4920 

Mrs. Debbie Davis, Speech/Language 
Psychologist  
davis@fenton100.org 
 
Peggy Mellenthin, Social Worker 
mellenthin@fenton100.org 

 
Kristina Moxley, Psychologist 
moxley@fenton100.org 
 
Deo Velez, Social Worker  
velez@fenton100.org  
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