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Rodzice i opiekunowie uczniów Argo,

Jesienią Argo po raz pierwszy przeprowadziła standaryzowane testy opracowane przez College Board. Uczniowie w
klasach od 9 do 11 podchodzili do różnych wersji testu PSAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test, wstępny test
gotowości akademickiej), które miały na celu pomóc im w lepszym przygotowaniu się do wiosennych wersji tych
egzaminów, w tym testów SAT dla wszystkich juniorów. SAT to test stanu Illinois, który w tym roku zastąpił zarówno
ACT, jak i PARCC. W przypadku juniorów służy on nie tylko jako przepustka do college’u, jest również darmowy dla
wszystkich młodszych uczniów licealnych. Należy pamiętać, że podobnie jak ACT, SAT jest akceptowany jako
egzamin wstępny do college’u w całym kraju.
Egzaminy wiosenne będą bardzo podobne do testów, które wszyscy uczniowie pisali jesienią. Mierzą one gotowość ucznia
względem ujednoliconego zestawu umiejętności akademickich oraz zawodowych. Jednym ze sposobów, w jaki Argo
wykorzystuje punktację uzyskaną przez uczniów, jest pomiar rozwoju w określonych obszarach w okresie pomiędzy
testami przeprowadzonymi jesienią i wiosną. Wykorzystujemy te wyniki do podejmowania decyzji dotyczących nauczania,
u których podstawy leżą uzyskane dane.
Termin egzaminu – środa, 5 kwietnia, godz. 08:00 – 13:00
Egzamin dla uczniów 1. roku – PSAT 9 (wersja wiosenna)
Egzamin dla uczniów 2. roku – PSAT 10
Egzamin dla juniorów – SAT (egzamin stanowy)
Seniorzy – uczestnictwo nie jest wymagane – seniorzy mogą podejść do egzaminu gotowości wojskowej
ASVAB (Military Aptitude Test) lub do stanowego egzaminu State Seal of Biliteracy. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, skontaktuj się z Twoim opiekunem.
W środę, 5 kwietnia, Argo High School wdroży alternatywny plan zajęć, aby umożliwić uczniom Argo podejście do
egzaminów PSAT 9 oraz 10, a także SAT.
UWAGA: Choć jest to środa, NIE jest to dzień, w którym zajęcia rozpoczynają się później.
Szczegółowe informacje dotyczące dnia przeprowadzenia egzaminów wiosennych:
• Kawiarnia Argo będzie serwować darmowe śniadanie w godzinach 7:15 – 7:50. Chcemy być pewni, że uczniowie
będą najedzeni i gotowi do egzaminów.
• Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 8:00. Uczniowie skończą pisać egzamin o godzinie 13:00. O tej porze
zostaną zwolnieni ze szkoły.
• Uczniowie otrzymają wiadomość email określającą, w której sali piszą egzamin; informacje na ten temat będą
również wywieszone w przestrzeniach wspólnych budynku.
• Ćwiczenia sportowe mogą zacząć się już o godzinie 13:15, ale to trener ogłosi sportowcom godzinę rozpoczęcia
zajęć.
• Uczniowie powinni przynieść ze sobą swój identyfikator Argo, kalkulator oraz kilka ołówków nr 2. Pomiędzy
poszczególnymi częściami egzaminu będą zapewnione przekąski. W dniu egzaminu w Argo nie będzie podawany
lunch.
• Poranne autobusy będą kursować normalnie. Po zakończeniu egzaminu odjadą spod szkoły o godzinie 13:00.
Zapewniamy również dodatkowe kursy o godzinie 15:00 oraz 16:30. Mogą z nich skorzystać wszyscy uczniowie
uprawnieni do rozszerzonego czasu opieki.
Inspirujemy i edukujemy naszych uczniów, a także dajemy im siłę, by wyobrazili sobie pozytywną przyszłość dla siebie
oraz swojej społeczności.

Nasi nauczyciele przygotowywali się do przejścia na testy SAT od początku roku. Wszystkie klasy uwzględniły
umiejętności związane z gotowością akademicką i zawodową w swoich programach, a wiele z nich przerabiało
przykładowe pytania i zadania z testów SAT. W skrócie – żaden uczeń nie będzie zaskoczony formatem lub wymaganiami
egzaminu. Ponadto, w styczniu wszyscy uczniowie Argo utworzyli własne konto w College Board (w ramach zajęć z
matematyki), które daje im nieograniczony (darmowy) dostęp do ćwiczebnych pytań i testów. Jeżeli chcą Państwo uzyskać
więcej informacji na temat tego, w jaki sposób pomóc swojemu dziecku przygotować się do testów PSAT lub SAT,
prosimy skontaktować się z jego opiekunem.
Życzymy wszystkim uczniom szczęścia 5 kwietnia. Go Argonauts!
Dr. Chris Covino, Dyrektor
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