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Wallington Jr.Sr.  
High School & 
Gavlak Elementary  
Ranked as Top 
Public Schools 
Nationwide 
The Wallington Jr/Sr 
High School and Frank 
W. Gavlak Elementary 
School have received 
recognition by the U.S. 
News and World Report 
as ranking within the 
top public high schools 
and elementary schools 
nationwide. 

The top-ranked schools 
are all high-achieving 
ones that succeeded 
in educating all of their 
students. Our distinction 
represents our national 
ranking for elementary 
and high schools.

According to US News, 
a great high school 
educates all students 
from different social and 
economic backgrounds, 
exposing them to 
challenging coursework 
on the path to graduation. 
The highest ranked U.S. 
public schools in U.S. 
News & World Report's 
2022 Best High Schools 
rankings are those whose 
students demonstrated 
outstanding outcomes 
above expectations 
in math, reading 
and science state 
assessments, earned 
qualifying scores in an 
array of college-level 
exams, and graduated in 
high proportions. 

School health and safety 
plays a critical role in a 
student’s development 

and academic success. With this 
in mind, the Wallington Board of 
Education continues to assess 
the needs of our students and has 
proposed a number of projects 
that will improve our facilities and 
enhance the health, safety, and 
security of our students and staff, 
as well as help to support 21st 
century learning.  

In order to fund these important 
improvements, the board has 
proposed a referendum vote. 
The referendum vote is a special 
election where voters will be 
asked to make a ‘yes’ or ‘no’ 
decision on this proposal. The 
vote will take place on October 6, 
2022, when resident voters will 
be asked to approve funding for 
the following projects:

Frank W. Gavlak School: 
Air Conditioning and  
LED Lighting 

In the last four years, the Board 
of Education has successfully 
completed several upgrades 
to the Gavlak School including 
new roofing, repaving and site 
improvements in the parking 
lot and grounds, improved 
ADA accessibility, a full-scale 
electrical upgrade, and a new 
heating system. Fortunately, 
through careful and thoughtful 
planning and budgeting by 
the Board, the funds for these 

improvements were within 
the district’s regular operating 
budget. However, some 
additional improvements are  
still required.

Currently, our Gavlak School 
is not air conditioned. In 
May and June months, warm 
temperatures in the building 
sometimes require the school to 
close for single session days due 
to excessive heat in the building. 
The Gavlak project proposes to 
fund the costs of installing air 
conditioning in all classrooms, 
offices, and workspaces at 
the school.  As part of the 
improvement project, all lighting 
and ceiling fixtures will be 
upgraded to LED lighting as well. 

Wallington Jr/Sr High School:
Security, Science Lab and 
Cafetria Upgrades
The second project addresses 
security and structural 

improvements at Wallington Jr/
Sr High School and would provide 
secure double entry systems for 
everyone entering the building. 
Our new design would move the 
main office to the first floor to 
restrict unauthorized access to 
the building. Some entrances and 
exits will also be reconfigured 
as secured vestibules with 
increased surveillance and 
access control capabilities.  
Additionally, this proposal would 
redesign our home economics 
classroom to allow a greater 
percentage of students to be 
able to remain in our building for 
lunch periods, furthering overall 
security.  

Lastly, the referendum proposes 
to redesign our science labs/
classrooms to support state-of-
the-art learning.  The labs would 
be refitted with 21st century lab 
furniture, cabinetry, flooring, 

BOARD OF EDUCATION PROPOSES HEALTH AND 
SAFETY REFERENDUM FOR SCHOOLS

Continued on page 2

Public presentation 
and Q&A

at BOE meeting
September 26th

7:30pm



W
B

O
EBulletinBIULETYN EDUKACJI WALLINGTON BOARD 

WHS Earns 6th place at  
U.S. Academic Decathlon
National Finals  

For the first time in school history, our  
team qualified for the National Finals, 
and the third year in a row that they had 
advanced to the New Jersey State Finals.

Daniel Kary was our team’s leading 
scorer and earned third place overall in 
his division. In addition, he earned Gold 
Medals in Mathematics and Economics, a 
Silver Medal in Social Science and Bronze 
medals in Music and Science. Members of 
our team included Marta Rzeszutki, Paula 
Wasik, Omar Alghondakly, Julia Bialek, Anna 
Halat, Olivia Bazela, Hailey Backo, Olivia 
Dabal, Ann Marie Ekladious, Hope Burnett, 
Csenge Balogh, Andreas Preinfalk, Amy 
Chryc, Martin Szabo, Ariadna Estrada, Emily 
Kościelniak, Matthew Aiello, Laura Debska 
and Kirtan Mangrolia. The winning team was 
coached by our teachers, Mr. Colin Hourigan 
and Mr. Michael Siciliano.

WHS Marching Band Wins Bronze Medal at  
NATO Parade of Nations in Norfolk, Virginia 
The Wallington High School Band has continued to thrive and grow under the 
leadership of Band Director and Music teacher, Mr. Donald Lopuzzo. On April 
30th, our Marching Band participated in the NATO Parade of Nations in Norfolk, 
Virginia. Of the approximately 75 band units that participated, the WHS Marching 
Band earned a Bronze Medal for their performance. In addition, WHS senior,  
Lola Offenbeck earned the distinction as “Best Drum Major” in the parade. 

F.W. Gavlak Elementary Celebrates its 50th Anniversary  
The Frank W. Gavlak School was formally 

dedicated as an elementary school on October 
22, 1972. This school year will mark the 50th 
anniversary of its dedication. The school was 

named in honor of long-time School Board Trustee, 
Mr. Frank W. Gavlak, who began his service to the 

district in 1927 as a school board trustee. A variety 
of programs are planned to mark the occasion, 

including the opening of a time capsule that was 
buried by students on the school grounds in 1978.  
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lighting, ceiling, and finishes.  Additional 
electrical upgrades will be added, and 
all lab workstations will be configured 
to accommodate flexible teaching 
environments — allowing our students  
a greater academic experience in all of  
the sciences.  

The total cost of the project is $7,278,530. 
The estimated cost to homeowners would 
be approximately $100 per year based on 
the average home assessment of $316,000.   

It is important to understand that state-
of-the-art schools improve individual 
property values as well as overall ratings 

for communities. The National Bureau 
of Economic Research reveals that for 
every dollar spent on school funding, 
property values increase by around 
$20. These findings indicate that school 
expenditures have a beneficial impact on all 
homeowners, whether those residents have 
children in the public school system or not. 

If the referendum vote is successful, the 
state of NJ will cover 40% ($2,911,412) of 
the eligible costs of the project and  
the remaining 60% ($4,367,118) will be 
covered by the local taxpayers.

Voters can vote in person at their local 

polling place between the hours or 2pm and 
8pm, or by mail. 

The BOE hopes that our residents will 
support these necessary improvements for 
the future of our students, our staff and the 
entire Wallington community.

REFERENDUM VOTE  
FOR IMPROVED HEALTH  

& SAFETY IN OUR 
SCHOOLS:

Thursday, October 6, 2022
In person 2pm-8pm

or by mail
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Wallington Jr.Sr.
Liceum & Szkoła 
podstawowa 
Gavlaka
W rankingu Top
Szkoły publiczne
Ogólnonarodowy
 
Wallington Jr/Sr
Szkoła średnia i Frank
Szkoła podstawowa im. W. 
Gavlaka Szkoła otrzymała 
uznanie przez USA Wiado-
mości i raport ze świata jako 
ranking w ramach najlepsze 
publiczne szkoły średnie
i szkoły podstawowe
ogólnonarodowy.

Najwyżej oceniane szkoły
wszyscy osiągają wysokie 
wyniki te, którym się udało 
w kształceniu wszystkich ich 
studenci. Nasze wyróżnienie 
reprezentuje nasz narodowy 
ranking dla elementarnych 
i licea.

Według US News, świetna 
szkoła średnia kształci 
wszystkich uczniów z 
różnych społeczności i tło 
ekonomiczne, wystawianie 
ich na wymagające zajęcia
na drodze do matury. Na-
jwyżej w rankingu USA
szkoły publiczne w USA
Wiadomości i raporty ze 
świata 2022 Najlepsze 
szkoły średnie rankingi to te, 
których studenci zademon-
strowali wybitne wyniki
powyżej oczekiwań z 
matematyki, czytanie
i nauka stan oceny, zarobi-
one wyniki kwalifikacyjne w
tablica na poziomie uniwer-
syteckim egzaminy i ukońc-
zone w wysokie proporcje.

Zdrowie i bezpieczeństwo w 
szkole odgrywa kluczową 
rolę w

rozwój ucznia i sukces akademic-
ki. Z tym na uwadze, Wallington 
Board of Edukacja nadal ocenia 
potrzeb naszych uczniów i ma 
zaproponował szereg projektów 
które poprawią nasze obiekty i 
poprawić zdrowie, bezpieczeńst-
wo i bezpieczeństwo naszych 
studentów i pracowników, a 
także pomoc we wspieraniu 21
nauka wieku.

Aby sfinansować te ważne
ulepszeń, zarząd ma zapro-
ponował głosowanie w referen-
dum. Głosowanie w referendum 
jest wyjątkowe wybory, w 
których będą wyborcy popro-
szony o zrobienie „tak” lub „nie”
decyzji w sprawie tego wniosku. 
The głosowanie odbędzie się 6 
października, 2022, kiedy wybor-
cy rezydenci będą zostać popro-
szony o zatwierdzenie finanso-
wania następujące projekty:

Szkoła Franka W. Gavlaka:
Klimatyzacja i 
Oświetlenie ledowe W ciągu os-
tatnich czterech lat Zarząd edu-
kacji pomyślnie ukończył kilka 
ulepszeń do szkoły Gavlak, w tym 
nowe pokrycie dachu, naprawa 
i strona ulepszenia na parkin-
gu działka i tereny, ulepszone 
Dostępność ADA, pełna skala 
modernizacja elektryczna i nowa
System grzewczy. Na szczęście,
poprzez uważne i przemyślane
planowanie i budżetowanie przez
Zarząd, fundusze na te

ulepszenia były w zasięgu reg-
ularnie działa dzielnica budżet. 
Jednak niektórzy dodatkowe 
ulepszenia są nadal wymagane.

Obecnie nasza Szkoła Gavlak
nie jest klimatyzowany. W
Miesiące majowe i czerwcowe, 
ciepłe temperatury w budynku
czasami wymagają od szkoły:
zamknij dla dni jednosesyjnych 
do końca do nadmiernego ciepła 
w budynku.

Projekt Gavlak proponuje sfinansuj 
koszty instalacji powietrza kondy-
cjonowanie we wszystkich salach 
lekcyjnych, biura i miejsca pracy 
przy Szkoła. Jako część projekt 
poprawy, całe oświetlenie
i oprawy sufitowe będą zmodern-
izowane do oświetlenia LED.
 
Liceum Wallington Jr/Sr:
Bezpieczeństwo,  
laboratorium naukowe i
Ulepszenia kafetrii
ulepszenia w Wallington Jr/
Sr High School i zapewni
bezpieczne systemy podwójnego 
wejścia dla wszyscy wchodzą 
do budynku. Nasz nowy 
projekt przesunąłby główne 
biuro na I piętro do ograniczyć 
nieautoryzowany dostęp do
budynek. Niektóre wejścia i
wyjścia również zostaną 
ponownie skonfigurowane
jako zabezpieczone przedsionki z

zwiększony nadzór i możliwości 
kontroli dostępu.

Dodatkowo ta propozycja:
przeprojektuj naszą ekonomię 
domu klasie, aby umożliwić 
większą odsetek uczniów, którzy 
mają być w stanie pozostać w 
naszym budynku przez okresy 
obiadowe, ogólnie polepszające
bezpieczeństwo.

Wreszcie w referendum 
proponuje się: przeprojektować 
nasze laboratoria naukowe/
sale lekcyjne wspierające stan
nauka sztuki. Laboratoria by
być wyposażony w laboratorium 
XXI wieku meble, szafki, 
podłogi, Ciąg dalszy ze strony 1 
oświetlenie, sufit i wykończenia. 
Dodatkowy zostaną dodane 
ulepszenia elektryczne i
wszystkie stanowiska laboratory-
jne zostaną skonfigurowane aby 
dostosować się do elastycznego 
nauczania środowiska — pozwa-
lające naszym uczniom większe 
doświadczenie akademickie we 
wszystkich nauki.

Całkowity koszt projektu to 7 278 
530 USD. Szacunkowy koszt dla 
właścicieli domów: być około 100 
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Ciąg dalszy

Prezentacja  
publiczna

i pytania i odpowiedzi
na spotkaniu BOE

26 września
7:30 wieczorem



 

WHS zajmuje 6 miejsce w
Amerykański Decathlon 
Akademicki  
Finały krajowe Po raz pierwszy w historii 
szkoły nasz zespół zakwalifikowany do Finału 
Krajowego, i trzeci rok z rzędu, który mieli 
awansował do finałów stanu New Jersey.
Daniel Kary był liderem naszego zespołu
zdobywca punktów i zajął trzecie miejsce 
w klasyfikacji generalnej w jego oddział. 
Ponadto zarobił złoto Medale z matematyki i 
ekonomii, a Srebrny Medal Nauk Społecznych 
i Brązowy medale w dziedzinie muzyki i nauki. 
Członkowie w naszym zespole byli Marta 
Rzeszutki, Paula Wasik, Omar Alghondakly, 
Julia Białek, Anna Halat, Olivia Bazela, Hailey 
Backo, Olivia Dabal, Ann Marie Ekladious, 
Hope Burnett, Csenge Balogh, Andreas 
Preinfalk, Amy Chryc, Martin Szabo, Ariadna 
Estrada, Emily Kościelniak, Mateusz Aiello, 
Laura Dębska i Kirtan Mangrolia. Zwycięski 
zespół był prowadzone przez naszych 
nauczycieli, pana Colina Hourigan
i pan Michael Siciliano.

Orkiestra marszowa WHS zdobywa brązowy medal w 
Parada Narodów NATO w Norfolk, Wirginia
Zespół Wallington High School wciąż się rozwija i rozwija pod kierownictwo 
zespołu dyrektora i nauczyciela muzyki, pana Donalda Lopuzzo. W kwietniu
30. nasza Orkiestra Marszowa wzięła udział w Paradzie Narodów NATO w Norfolk,
Wirginia. Spośród około 75 zespołów, które brały udział, WHS Marching
Za swój występ zespół otrzymał Brązowy Medal. Ponadto starszy WHS,
Lola Offenbeck zdobyła w paradzie wyróżnienie jako „Najlepszy Drum Major”.

F.W. Gavlak Elementary wi tuje swoje 50. urodziny  
Szkoła Franka W. Gavlaka była formalnie

oddany jako szkoła podstawowa w październiku
22, 1972. W tym roku szkolnym przypada 50.

rocznica jego poświęcenia. Szkoła była
nazwany na cześć wieloletniego Powiernika Rady 

Szkolnej, Pan Frank W. Gavlak, który rozpoczął 
służbę w powiatu w 1927 r. jako powiernik rady 

szkolnej. Różnorodność planowanych programów z 
tej okazji, w tym otwarcie kapsuły czasu, która była

pochowany przez uczniów na terenie szkoły w 
1978 roku.
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USD rocznie na podstawie średnia ocena 
domu 316,000 USD.

Ważne jest, aby zrozumieć, że stan-
nowoczesne szkoły doskonalą jednostki
wartości nieruchomości, a także ogólne 
oceny dla społeczności. Biuro Krajowe
Badań Ekonomicznych ujawnia, że dla
każdy dolar wydany na finansowanie szkoły,
wzrost wartości nieruchomości o około
20 dolarów. Wyniki te wskazują, że szkoła
wydatki mają korzystny wpływ na 
wszystkich właściciele domów, czy ci 

mieszkańcy mają dzieci w systemie szkół 
publicznych, czy nie.

Jeśli referendum się powiedzie,
stan NJ pokryje 40% (2 911 412 USD) z
koszty kwalifikowalne projektu oraz
pozostałe 60% (4 367 118 USD) będzie
pokrywane przez lokalnych podatników.
Wyborcy mogą głosować osobiście w 
swoim lokalu lokal wyborczy w godzinach 
od 14.00 do godz 20:00 lub pocztą.

BOE ma nadzieję, że nasi mieszkańcy będą:

wspierać te niezbędne ulepszenia dla 
przyszłość naszych studentów, naszych 
pracowników i cała społeczność 
Wallington.

GŁOSOWANIE NA 
REFERENDUM

DLA POPRAWY ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWO W NASZYM

SZKOŁY:

czwartek, 6 paŃdziernika 2022
OsobiŃcie 14:00-20:00
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