
O KATOLICKICH SZKOŁACH 
ARCHIDIECEZJI CHICAGO  
Katolickie Szkoły Archidiecezji Chicago służą 
ponad 75,000 uczniów w 204 szkołach na terenie 
powiatów Lake i Cook. Tworzą one jeden  
z największych systemów szkół prywatnych  
w Stanach Zjednoczonych. Są one laureatami 
największej liczby nagród Blue Ribbon przyznawa-
nych przez Departament Edukacji Stanów 
Zjednoczonych szkołom wszelkiego rodzaju –  
publicznym lub prywatnym. W lipcu 2015 roku 
wszystkie szkoły podstawowe i średnie archidie-
cezji z powodzeniem otrzymały akredytację 
AdvancED, największej na świecie organizacji 
skupiającej profesjonalnych edukatorów.

WIĘCEJ INFORMACJI
Nasze katolickie szkoły średnie są gospodarzami 
odbywających się przez cały rok różnorodnych 
wydarzeń rekrutacyjnych, wśród których znajdują 
się: wizyty w szkołach, dni towarzyszenia ucznia 
uczniowi i dni otwarte. W celu uzyskania dodat-
kowych informacji na temat edukacji katolickiej, 
nadchodzących wydarzeń oraz zdobycia listy 
katolickich szkół średnich, prosimy odwiedzić:  
schools.archchicago.org, skontaktować się  
z biurem Państwa lokalnej szkoły katolickiej lub 
skontaktować się z  

John Glimco
Dyrektorem Regionalnym Szkół Średnich  
i Zarządu ds. Rozwoju Archidiecezji Chicago 
Nr telefonu: 312.534.5204
E-mail: john.glimco@archchicago.org

Katolickie szkoły średnie 
są społecznościami 
wierzącymi opartymi na 
ugruntowanej doskonałej 
edukacji na poziomie 
akademickim. 
Błogosławieństwem dla Archidiecezji Chicago 
jest posiadanie 31 znakomitych katolickich szkół 
średnich. Pielęgnują one i rozwijają w uczniach 
potrzebę naśladowania Chrystusa i prowadzą ich 
do osobistej i zbiorowej przemiany. Dzięki  
uczęszczaniu do katolickich szkół średnich, nasi 
uczniowie… 

• W 98 procentach kończą szkołę średnią, a 95 
procent absolwentów kontynuuje naukę na 
uczelniach wyższych. 

• Każdego roku zdobywają miliony dolarów  
w postaci stypendiów.

• Kontynuują wypełnianie zobowiązań 
pomagania innym przez prace społeczne.

• Są zaangażowani w życie społeczne i często  
można ich znaleźć na kierowniczych  
stanowiskach w biznesie, organizacjach 
rządowych i pozarządowych. 

Okres szkoły średniej to szczególne lata 
kształtowania osobowości uczniów. Decyzja, 
gdzie będą uczęszczać do szkoły średniej, może 
mieć wpływ na to, do którego college’u zostaną 
przyjęci, na możliwość uzyskania stypendium  
i w końcu na osiągnięcie przez nich sukcesu.  
Ich doświadczenia ze szkoły średniej dają im 
możliwość, by bez uprzedzeń i stereotypów lepiej 
poznać treść naszej wiary, jej cele, problematykę  
i praktyki. Posiadając mocne poczucie swoich 
wartości i przywiązania do wiary, uczniowie mogą 
w widoczny sposób wychodzić z pomocą do 
świata w potrzebie i przemieniać go na lepsze.
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PODSTAWOWE WARTOŚCI  
Wszystkie nasze katolickie szkoły średnie koncen-
trują się na podstawowych wartościach, takich jak: 

FORMACJA W WIERZE
Uczniowie katolickich szkół średnich dzięki uczęsz- 
czaniu na obowiązkowe zajęcia z teologii otrzymują  
cztery lata nauk moralnych i edukację w wierze. 
Uczestniczą w życiu sakramentalnym, z włączeniem  
regularnych Mszy św., a także w spotkaniach modli- 
tewnych, które są ważnym i znaczącym momentem  
w ciągu dnia. Uczniowie mają możliwość uczest-
niczenia w rekolekcjach, różnorodnych nabożeń-
stwach i spotkaniach modlitewnych. W szkole 
znajdują się obrazy religijne przypominające  
o wezwaniu Ewangelii do życia w świętości. 

DOSKONAŁOŚĆ POD WZGLĘDEM 
AKADEMICKIM
Celem naszych szkół katolickich jest zapewnienie 
znakomitej edukacji w centrum, której stoi Chrys- 
tus, dzięki czemu każde dziecko może optymalnie 
wykorzystywać swój potencjał. Nasze katolickie 
szkoły średnie oferują rzetelny program przygoto-
wawczy do college’u, jak również zaawansowane 
kursy przygotowawcze i zajęcia dające podwójne 
kredyty na uczelniach wyższych, dzięki czemu  
w jak najlepszy sposób przygotowują uczniów do 
przyjęcia ich na studia wyższe. Dążymy do tego, 
aby całościowo edukować ucznia – na płaszczy- 
źnie akademickiej, duchowej, fizycznej i emocjonal-
nej – przez oferowanie mu zajęć z zakresu sztuki, 
nauk humanistycznych i wychowania fizycznego. 

ZOBOWIĄZANIE NA RZECZ WSZYSTKICH 
UCZNIÓW
Ważną częścią naszej misji jest nasze zobowią-
zanie, aby służyć wszystkim rodzinom. Nasze 
katolickie szkoły średnie są otwarte na rodziny 
pochodzące z różnych ras, o zróżnicowanym 
zapleczu ekonomicznym i religijnym. 

PARTNERSTWO Z RODZICAMI
Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci.  
Jesteśmy zobowiązani do współpracy z nimi, by 
wychowywać dzieci na wierzących, skoncentrowa- 
nych na nauce młodych ludzi i, by osiągały one jak 
najlepsze, zgodnie ze swoimi możliwościami, wyniki  
nauczania. Współpracujemy z rodzicami w naszych  

katolickich szkołach, aby znajdować mądry sposób 
na zaangażowanie, dzielenie się talentami i uczestni- 
czenie w drodze rozwoju i w radości ich dzieci. 

ZAJĘCIA POZASZKOLNE
Oprócz rzetelnego akademickiego, osadzonego na 
wierze planu nauczania, nasze katolickie szkoły 
średnie oferują również uczniom różnorodne 
zajęcia pozalekcyjne. Są wśród nich: zajęcia 
sportowe, artystyczne, wystawy dzieł plastycznych,  
samorząd uczniowski, jak również różnorodne 
kluby i organizacje. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji, prosimy skontaktować się z Państwa 
lokalną katolicką szkołą średnią. 

FILOZOFIA DOSTOSOWANIA 
I DOPASOWANIA
Różnorodność programów edukacyjnych dostęp-
nych w naszych katolickich szkołach średnich 
umożliwia nam jak najlepiej dostosować i dopaso- 
wać potencjalnych uczniów i programy szkolne. 
Termin dostosowanie odnosi się do wyrównania 
szans uczniów po szkole podstawowej, tzn. ocen, 
wyników standardowych testów, mocnych 
punktów programu nauczania z programem 
akademickim szkoły średniej.

Termin dopasowanie jest szerzej definiowany  
i odnosi się do innych współczynników, które będą 
wpływały na osiągnięcie przez ucznia sukcesu  
w szkole średniej, takich jak: wielkość szkoły, 
odległość szkoły od domu, stopień integracji/

różnorodności etnicznej, oferowane zajęcia 
pozaszkolne i wysokość czesnego. Ważne jest, 
aby odwiedzać szkoły i zaznajamiać się z ich 
programami, dzięki czemu zapewnią Państwo 
dobre dostosowanie i dopasowanie swojego 
dziecka i szkoły. 

EGZAMIN WSTĘPNY  
W KATOLICKICH 
SZKOŁACH ŚREDNICH
Doroczny egzamin wstępny Katolickich Szkół 
Średnich odbędzie się w pierwszą sobotę grudnia 
we wszystkich szkołach średnich. Wszystkie 
szkoły średnie, w których będzie obowiązywał 
egzamin wstępny będą stosowały najnowszą 
wersję Testu Plasującego Szkół Średnich (High 
School Placement Test - HSPT) opracowanego 
przez Scholastic Testing Services, Inc. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji i odpowiedzi 
na pytania dotyczące Egzaminu Wstępnego 
Katolickiej Szkoły Średniej prosimy skontaktować 
się z dyrektorem swojej szkoły podstawowej i/lub 
katolicką szkołą średnią. Kompletny spis katolic-
kich szkół średnich można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: schools.archchicago.org. 

Uwaga! Podczas przyjmowania uczniów, katolickie  
szkoły średnie nie opierają się wyłącznie na 
wynikach egzaminu wstępnego. W uzyskaniu 
całościowego obrazu ucznia są pomocne wyniki 
standaryzowanych testów, jak również karty 
sprawozdawcze i rekomendacja nauczyciela. 

https://schools.archchicago.org/

