
 

 27 marca 2020 r.       Rozporządzenie 

Wykonawcze 2020-15 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 13) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem 

wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem katastrofy (Gubernatorska Proklamacja Klęski) w 

odpowiedzi na epidemię koronaawirusa 2019 (COVID-19); oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie 

Illinois oraz zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć 

chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi 

dotyczącymi zdrowia publicznego w celu spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania się 

COVID-19; and, 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, polegający na zachowaniu dystansu między ludźmi na 

odległość co najmniej sześciu stóp, jest najważniejszą strategią minimalizacji rozprzestrzeniania 

się COVID-19 w naszych społecznościach, oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 13 marca 2020 r. wydałem Rozporządzenie Wykonawcze 2020-05 

nakazujące zamknięcie publicznych i prywatnych placówek edukacyjnych w programach pre-K-

12, na okres od 17 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r.; oraz 

 

ZWAŻYWSZY,  ŻE w dniu 20 marca 2020 r. wydałem Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10, 

w którym zobowiązuję ludność do pozostania w domach lub miejscu zamieszkania, z wyjątkiem 

wykonywania niezbędnej aktywności, pełnienia istotnych funkcji państwowych lub prowadzenia 

niezbędnej działalności gospodarczej, oraz nakazuję zamknięcie wszystkich publicznych i 

prywatnych placówek edukacyjnych w programach pre-K-12, do dnia 7 kwietnia 2020 r., 

zezwalając jednocześnie na kształcenie na odległość; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE ośrodki opieki dziennej, którym przyznano licencję na opiekę nad dziećmi 

pracowników dopuszczonych do pracy na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego 2020-10, 

są zaliczane do kategorii niezbędnej działalności gospodarczej i operacyjnej, zgodnie z definicją 

tego terminu zawartą w Rozporządzeniu Wykonawczym; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE w interesie mieszkańców stanu Illinois jest zapewnienie pracownikom 

wykonującym niezbędne prace, dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi na czas trwania 

tego zagrożenia zdrowia publicznego; oraz,  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE stanowa Rada Edukacji Illinois otrzymała zwolnienie na rok szkolny 2019-

2020 od  Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych Ameryki z wymogów oceny zawartych 

w sekcji 1111(b)(2) Ustawy o Szkolnictwie Podstawowym i Średnim z 1965 r., 20 U.S.C. § 

7861, wymogi dotyczące rozliczalności i identyfikacji szkolnej określone w sekcji 111(c)(4) i 

1111(d)(2)(C)-(D), oraz niektóre wymogi sprawozdawcze związane z oceną i rozliczalnością 

określone w sekcji 111(h); oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois zapewnił spełnienie 

krytycznych wymagań co do ciągłości edukacji dla wszystkich uczniów publicznych i 

prywatnych placówek edukacyjnych w programach pre-K-12, na czas trwania Gubernatorskiej 

Proklamacji Klęski; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE szkoły w całym stanie Illinois realizują szereg projektów budowy szkół i 

remontów modernizacyjnych, które muszą być terminowo zgłaszane, przyznawane i inicjowane 

w celu zapewnienia ukończenia projektów w terminach podyktowanych szkolnymi 

kalendarzami;  

 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi Stanu Illinois oraz 

zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois, 

20 ILCS 3305, zarządzam, co następuje: 

 



 

Sekcja 1. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, zawiesza się przepisy Kodeksu 

Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/2-3.64a-5 i 105 ILCS 5/27-3, wymagające 

przeprowadzenie procesu oceniania.  

 

Sekcja 2. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, zawiesza się przepisy Kodeksu 

Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/10-19, określające rok szkolny i wymagające pewnych 

zatwierdzeń dla zmian w roku szkolnym. Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia 

Wykonawczego nie może być interpretowane jako zwolnienie okręgów szkolnych z wymogu 

wynikającego z 105 ILCS 5/10-19, zapewnienia minimalnego okresu co najmniej 185 dni na 

zagwarantowanie 176 dni rzeczywistej obecności ucznia na zajęciach edukacyjnych. Żadne z 

postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego nie zabrania pracownikom szkoły 

otrzymywania wynagrodzenia, na podstawie ich regularnych umów, za dodatkowy czas 

przepracowany w wyniku przedłużenia okresu szkolnego.  

 

Sekcja 3. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, zawiesza się przepisy Kodeksu 

Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/10-19.05(a)-(j), określające metodę obliczania dziennej 

obecności uczniów.  

 

Sekcja 4. Rada ds. Edukacji stanu Illinois może wprowadzić w życie zasady umożliwiające 

stanowemu Kuratorowi Oświaty: (a) spełnienie minimalnych wymagań dotyczących kalendarza 

szkolnego i dnia szkolnego;  (b) stworzenie, zdefiniowanie i określenie wykorzystania "Dni 

Planowania Edukacji na odległość"; (c) stworzenie, zdefiniowanie i określenie wykorzystania 

"Dni Planowania Edukacji na odległość"; oraz (d) zapewnienie dodatkowych wytycznych 

zgodnych z warunkami niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego.  

 

Sekcja 5. Poczynając od 27 marca 2020 roku i na czas trwania Gubernatorskiej Proklamacji 

Klęski, wszystkie publiczne okręgi szkolne i kwalifikujące się podmioty, które otrzymują 

fundusze z Rady ds. Edukacji stanu Illinois na wdrożenie i zarządzanie programem dotacji dla 

programów edukacji przedszkolnej w ramach 105 ILCS 5/2-3.71 lub dotacji blokowej dla dzieci 

w ramach 105 ILCS 5/1C-2 mogą świadczyć usługi opieki nad dziećmi pracowników 

wyłączonych ze stosowania Rozporządzenia Wykonawczego 2020-10, które są w wieku 0-12 lat.  

Taki sposób wykorzystania funduszy stypendialnych nie wpływa na zdolność publicznych 

okręgów szkolnych lub uprawnionych podmiotów do kontynuowania obsługi uczniów już 

zidentyfikowanych i zapisanych do programu edukacji przedszkolnej lub programu stypendiów 

blokowych dla małych dzieci.  

 

Sekcja 6. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, zawieszone są następujące 

postanowienia Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/2-3.71: (1) wymogi dotyczące 

wieku dzieci, które mają być objęte pomocą; (2) proces selekcji przyznający pierwszeństwo 

kwalifikowanym programom służącym przede wszystkim dzieciom zagrożonym oraz drugi 

priorytet kwalifikacji do programów przede wszystkim dzieci o dochodach rodzinnych poniżej 

4-krotności wytycznych dotyczących ubóstwa aktualizowanych okresowo w Rejestrze 

Federalnym przez Departament Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych w ramach 

42 U.S.C. 9902(2); oraz (3) wymagania licencyjne w odniesieniu do świadczenia usług opieki 

nad dziećmi pracowników wyłączonych ze stosowania Rozporządzenia Wykonawczego 2020-

10. 

 

Sekcja 7. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski, przepis 105 ILCS 5/1C-2(c) 

Kodeksu Szkolnego stanu Illinois zawierający wymagania dotyczące konkretnych programów i 

wieku obsługiwanych dzieci, są zawieszone, ponieważ odnoszą się do  świadczenia usług opieki 

nad dziećmi pracowników wyłączonych ze stosowania Rozporządzenia Wykonawczego 2020-

10. 

 

Sekcja 8. Wymogi określone w tytule 23 sekcja 235.10(a)(1-3) Kodeksu Administracyjnego 

stanu Illinois są zawieszone w związku ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi pracowników 

wyłączonych ze stosowania Rozporządzenia Wykonawczego 2020-10 na czas trwania 

Gubernatorskiej Proklamacji Klęski. 

 

 

  



 

Sekcja 9. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski zawiesza się postanowienia 

Kodeksu Szkolnego stanu Illinois, 105 ILCS 5/10-20.21, zakazujące zgłaszania, przyjmowania 

lub otwierania drogą elektroniczną przetargów na budowę. Wszelkie oferty otrzymane przez 

okręg szkolny w celach budowlanych mogą być przekazywane, akceptowane lub otwierane 

elektronicznie. 

 

 

 

        ___________________ 

          JB Pritzker, gubernator 

 

 

 

Wydano przez gubernatora 27 marca 2020 r. 

Złożone przez Sekretarza Stanu 27 marca 2020 r. 

 


