


У цьому номері "ПМ"  представлено "Довідник для батьків", ство�
рений  у шкільному окрузі Сан Жуан (США, округ Каліфорнія). В  ок�
рузі  –  72 школи, а також спеціальні освітні центри, центри освіти для
дорослих. Усього в цих закладах навчається більше ніж 49 тисяч сту�
дентів. Також цей округ носить ім'я  "Санжуанська Об'єднана Школа",
оскільки  його освітня політика побудована на партнерстві та тісних
зв'язках між батьками, педагогічними колективами, учнями та насе�
ленням. Цю почесну і відповідальну місію єднання школі доручила
громада округу. 

Управління шкільним округом здійснює Рада з освіти.  До її
обов'язків належать постановка завдань освіти та їх координація; роз�
поділ коштів за пріоритетними напрямами; налагодження постійної
взаємодії з іншими освітніми організаціями країни; нагляд за кадрами,
укладання контрактів із ними; створення навчальних планів та стан�
дартів округу. Також Рада відповідає за активне спілкування з грома�
дою, що допомагає дізнатися про ставлення спільноти до змін в уп�
равлінні школою. Засідання Ради відбуваються щомісяця як за участю
усіх охочих членів громади,  так і в закритому режимі. 

Фінансується округ з різних джерел. Губернатор штату Каліфорнія
оголосив про виділення у 2008 році 10 відсотків бюджету штату на фі�
нансування шкільної освіти, з яких Санжуанський освітній округ отри�
мує 5�6 млн доларів.

При окрузі існує три типи комітетів: а) Комітет стейкхолдерів, б)
Громадські консультаційні комітети, серед яких: Комітет шкільної гро�
мади, Консультаційний комітет зі спеціальної освіти, Консультаційний
комітет з питань вибору учнями майбутньої професії,  Комітет з питань
вирівнювання навчальних досягнень учнів, Консультаційни комітет з
питань англійської мови, Консультаційний комітет з питань запобіган�
ня наркотичній залежності, в) Консультативні комітети Ради, у cписок
яких входять громадські консультативні комітети з питань транспорту,
фінансування, курикулуму, Стандартів, навчальних сервісів.

Діяльність навчального округу засновані на постійній тісній взаємодії
влади та громади на усіх рівнях і з усіх питань. Велика увага приділяєть�
ся спілкуванню між школою та родиною, про що детально повідомляєть�
ся на с. 19�20, 25�26. 

"Довідник для батьків" розміщено на офіційному сайті освітнього
округу Сан�Жуан за адресою http://www.sanjuan.edu/. Зважаючи на
багатонаціональний склад населення штату, його подано у перекладі
на кілька мов, однією з яких є українська. 

Читаючи  цей "Довідник", українські педагоги  "з перших рук" діз�
наються  про такі деталі американського шкільного життя, про які заз�
вичай не повідомляється  у статтях про американську освіту, а освітян�
ські керівники побачать дизайн і менеджмент співпраці шкіл з батька�
ми. "ПМ" сподівається, що незабаром кожний батько матиме такий
довідник для  співпраці з школою, у якій навчаються його діти.

РРееддааккццііяя  ""ППММ""
(При передруці  "Довідника для батьків" 

"ПМ" дотримується мовного стилю оригіналу )

"Довідник для батьків"  – міст між школою та родиною
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Місія округу

Об'єднаний шкільний округ Сан Жуан
створює умови, які допоможуть усім уч�
ням використати свої потенційні можли�
вості, включаючи грамотність, знання і
навики, які необхідні в умовах глобальної
економіки, та практикувати права й гу�
манітарні відповідальності громадян.
(Повний перелік Бачення, Місії та Погля�
дів, які ми практикуємо у нашому окрузі,
ви можете знайти на веб�сторінці за ад�
ресою: www.sanjuan.edu, а також в ок�
ружному офісі).

Цілі нашого округу

Усі учні повинні:

� Читати, писати та вираховувати на
рівні або вище встановлених для певного
рівня стандартів.

� Показати свої знання та можливості
у різних напрямах, які будуть допомага�
ти у навчанні протягом усього життя.

Округ буде:
� Надавати психологічно безпечні

умови.
� Знаходити та використовувати ре�

сурси для підтримки і досягнення цілей
округу.

� Надавати кваліфіковані послуги для
шкільної громади.

� Створювати необхідний базис для
досягнення цілей, встановлених округом.
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Шановні сім'ї, які мешкають у межах округу Сан Жуан! 

З великим задоволенням я радий привітати вас у новому 2007�2008
шкільному році. Протягом останніх декількох років наш округ успіш�
но покращував якість освіти, ми посилювали нашу фінансову базу та
поширювали використання сучасних технологій у наших школах.
Наш чудовий колектив працівників продовжує рухатися у напрямі
для покращення. 

У новому шкільному році ми будемо і далі тримати фокус на по�
дальшому покращенні освіти учнів, тісному зв'язку із сім'ями та ство�
ренні деяких цікавих альтернативних навчальних можливостей для учнів старших
шкіл. Наше майбутнє достатньо прозоре й цікаве для усіх працівників округу.

Цей буклет створений по�новому і містить більш детальну та чітку інформацію по�
рівняно з попередніми буклетами. Ця інформація дуже важлива, тому знайдіть час,
щоб прочитати цей буклет.

Тут ви знайдете перелік правил округу та регуляції, шкільний календар, інформа�
цію про безпеку у школах, а також ідеї, які допоможуть вам бути відповідальними і
зацікавленими батьками, іншу важливу та цікаву інформацію.

Дякуємо за ваше піклування про наш округ, наші школи та наших дітей, яких ми
маємо честь навчати. Я із задоволенням поспілкуюся із вами, якщо вам буде потрібна
допомога.

З повагою, 
Стівен Інок,
Керівник округу

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

2007 � 2008  ДОВІДНИК ДЛЯ БАТЬКІВ

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИКА  ОКРУГУ
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Фігуральна інформація

Середня кількість учнів у класі 20 в
класах K�3.

Наш округ пропонує програму Міжна�
родний Бакалавр – єдину в нашому регі�
оні програму для учнів середніх та стар�
ших шкіл, які мають високі показники у
навчанні.

13 Шкіл округу Сан Жуан були визна�
чені як школи із високими показниками в
освіті.

2 Школи отримали національну від�
знаку National Blue Ribbon Schools, якою
відзначаються найкращі школи нашої
країни.

Часопис Newsweek визначив San Juan
Unifi ed's Mira Loma та Rio Americano
школи у 10 % серед старших шкіл на на�
ціональному рівні, а також найкращими у
нашому регіоні.

Округ продовжує перевищувати по�
казники відносно штатних стандартизо�
ваних рівнів.

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Кількість шкіл

43 Початкові школи
9 Середніх шкіл
9 Старших шкіл
3 Спеціальні освітні центри
3 Центри освіти для дорослих
6 Альтернативних шкіл
100+ Класів початкового навчання та

післяшкільних програм

Кількість учнів

43,500 K�12 учнів на Листопад 2006
12,000 Студентів у класах освіти для

дорослих
3,500 Учнів у класах початкового на�

вчання
12�ий Округ за кількістю учнів у штаті
70+ мов, якими розмовляють сім'ї на�

шого округу

Етнічна інформація

7,5 % афроамериканців
2% американськ. індіанців 
4,4 % азіатів
1,3 % філіппінців
15,6 % іспаномовних
0,8 % острів'ян (ТО)
67,7 % білих
0,8 % інші етнічні групи

ФАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРУГ

Íåîáõ³äí³ íîìåðè òåëåôîí³â 

Îêðóæíèé îô³ñ /  
²íôîðìàö³ÿ                                    971-7700 
“Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ” ç áåçïåêè                979-TIPS 
Êåð³âíèê îêðóãó                            971-7100 
Îñâ³òíÿ Ðàäà                                 971-7111 
Çâ’ÿçîê / Media                             979-8281 
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ  
(ñåðòèô³êîâàí³)                             971-7129 
Ïðàöåâëàøòóâàííÿ  
(íåñåðòèô³êîâàí³ )                          971-7666 
Â³ää³ë òðàíñïîðòó                          971-7076 
M&O/Â³ää³ë Áåçïåêè                    971-7000 

Ïî÷. íàâ÷àííÿ òà Äî/  
Ï³ñëÿøê³ëüí³                              971-7375 
Bridges After-School                     971-7023 
Ïî÷àòêîâ³ øêîëè                         971-7173 
Ñåðåäí³ øêîëè                            971-7120 
Ñòàðø³ øêîëè                             971-7119 
Îñâ³òà äëÿ äîðîñëèõ                    971-7420 
Íàâ÷àííÿ âë³òêó                          971-7023 
Â³ää³ë äëÿ ³íøîìîâíèõ ó÷í³â       971-5260 

 

 



у школі, а також єдиної у межах Сакра�
менто програми "Міжнародний Бака�
лавр" для середніх та старших шкіл, пра�
цівники округу Сан Жуан підтримують
навчальний процес не тільки в умовах
класу, а також за межами шкіл.

4. Досвічені вчителі, директори та
шкільні працівники для позитивного ре-
зультату

Працівники нашого округу відомі та
визначені як фахівці високого рівня на
рівні штату Каліфорнія. Кожний із 5,000
учителів та працівників округу націлені
на те, щоб діти досягали високих резуль�
татів. Дивіться нижче декілька прикла�
дів, які визначення та нагороди отримали
працівники нашого округу.

5. Бажання охопити нововведення і
технологію і за межами класної кімнати

Якщо ви шукаєте приклади інновацій�
них систем та технологій, спрямованих
на допомогу учням, вам не потрібно шу�
кати більшого, достатньо заглянути у
класи округу Сан Жуан. Починаючи з Jo�
nas Salk High�Tech Academy, де навча�
ються учні 6�8 класів, до послуг яких 400
комп'ютерів, що мають безпровідний
зв'язок, iPods та інші різноманітні техно�
логічні інструменти, до Kingswood Ele�
mentary, де учні 3�х класів проводять ві�
деоконференції із працівниками косміч�
ного агентства NASA, також інші наші
вчителі використовують сучасні техноло�
гії під час проведення уроків.

Порівняно з 10�15 роками тому сьогод�
нішні сім'ї мають декілька варіантів, як і
де буде навчатися їх дитина. В нашому
окрузі ми дотримуємося думки, що за�
гальноосвітній варіант, за якого діти бу�
дуть отримувати знання згідно з їх по�
тенційними можливостями, залишається
найкращим для багатьох сімей.

1. Кваліфіковані школи
У нас є вибір для кожного учня: сорок

три початкові школи, дев'ять середніх
шкіл, дев'ять старших шкіл, три спеціалі�
зовані освітні центри та шість альтерна�
тивних програм. Батьки учнів з K�12 мо�
жуть вибрати найближчу школу у їхньо�
му районі або перевести дітей у школу, де
є та чи інша програма, яка їх цікавить.

2. Варіанти для усіх рівнів у навчанні
Навчання не починається у початково�

му класі і не закінчується у 12 класі. На
додаток до 43,000 K�12 учнів, окружна
програма ранньої освіти та програми для
дорослих дає змогу працівникам нашого
округу надавати знання широкому спек�
тру людей різного віку.

3. Покликання допомагати учням у їх
потребах

В нашому окрузі створений купол різ�
номанітних інноваційних програм, які до�
помагають зацікавленим учням отриму�
вати більш глибокі знання. Починаючи з
програми Bridges, яка у безпечній і ефек�
тивній формі надає послуги після занять
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Fox-Dultz 

 

Ó÷èòåëü Kingswood Elementary Cheryl Fox-Dultz áóëà âèçíà÷åíà 
â÷èòåëåì ðîêó ó 2007 ð. â îêðóç³ Ñàêðàìåíòî, ö³º¿ íàãîðîäîþ âîíà 
â³äçíà÷àëàñü äâ³÷³.  

• Êåð³âíèê øêîëè Sierra Nueva Laura Williams áóëà âèçíà÷åíà 
â÷èòåëåì ðîêó ó 2007 ð. Êîàë³ö³ºþ Äî ïîìîãè ä³òÿì îêðóãó Ñàêðàìåíòî.  

• Òåõíîëîã³÷íèé òðåíåð Jonas Salk High-Tech Academy Jon Leister 
áóâ îäíèì ³ç 75 â÷èòåë³â íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, ÿêèé îòðèìàâ 
íàãîðîäó Apple Distinguished  Educator ó ìèíóëîìó ðîö³.  

• Jean Hill-Miller, ó÷èòåëü ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áóâ íàçâàíèé ó 
2007 ð. California Head Start Association Support Staff. 

• Êîíñóëüòàíò Casa Roble High School Yearbook Dan Austin áóâ 
âèçíà÷åíèé êðàùèì êîíñóëüòàíòîì ðîêó.  

 
Rasmussen 

• Terry Rasmussen, òðåíåð àòëåò³â, íàçâàíèé California State 
Athletic Director ðîêó ó 2006-2007 ðð. 

 

 

Декілька прикладів нагород та відзначень учителів нашого округу



У нашому окрузі ми розпочали нову
систему веб�сторінок, яка дозволить
УСІМ школам мати свою сторінку, яка
буде легко поновлюватися і професійно
виглядати. Кожна школа в окрузі тепер
має свою сторінку, на якій можна знайти
інформацію, новини, календар та важли�
ві повідомлення для учнів, батьків і гро�
мадськості.

Кожна школа працює і поновлює свою
сторінку окремо, що дає змогу передава�
ти інформацію без посередників, швидко
для сімей.

Кожна шкільна веб�сторінка виглядає
професійно. Навігаційна структура веб�
сторінок доступна і зрозуміла, що допо�
магає відвідувачам швидко знаходити
необхідну інформацію.

Одна із цікавих і нових речей на сто�
рінках – це календар. Ви можете зміню�
вати календар,  щоб перевіряти різні по�
дії у різних школах. Батьки учнів у по�
чаткових та середніх школах тепер мо�
жуть зробити календар, у якому будуть
відображатися події та повідомлення з
обох шкіл.

Нові веб�сторінки ще не надають ін�
формацію про оцінки та розвиток учнів.
Ми працюємо над цим питанням і най�
ближчим часом зможемо запропонувати
вам і такий вид інформації.

Ми заохочуємо вас ділитися своїми за�
уваженнями чи доповненнями відносно
веб�сторінки школи із директором.

Веб�сторінка нашого округу
http://www.sanjuan.edu

Шкільні веб�сторінки
http://www.sanjuan.edu/schoolname
(i.e., http://www.sanjuan.edu/arden)

E�mail – газета
Передплатіть, щоб отримувати газету

San Juan Scene Online в електронній вер�
сії. Ви дізнаєтесь про новини нашого ок�
ругу та важливі події.  Відвідайте
http://www.sanjuan.edu/news і перед�
платіть сьогодні! Також ви маєте можли�
вість отримувати шкільні газети в елек�
тронній версії, відвідавши веб�сторінку
школи.
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Округ Сан Жуан пропонує програ�
му поглибленого навчання, яка пра�
цює у 28 початкових школах, 5�ти се�
редніх школах та в 1�й старшій школі
і допомагає більш як 3,500 учням що�
денно. Учні проводять час після шко�
ли, беручи участь у різних заходах,
що допомагає будувати мости для до�
сягнення успіху у школі!

Що пропонує програма?

За задумом, програма Bridges Af�
ter�School Program додає, підтримує
та підкреслює те, що дитина вивчала
протягом шкільного дня. Працівники
цієї післяшкільної програми роблять
все щоб академічний час, час для роз�
витку та відпочинок давали дітям ко�
ристь, задоволення та заохочення.
Програма створена для розвитку на�
виків та майстерності, які необхідні
для досягнення Каліфорнійських ака�
демічних стандартів. 

Програма Bridges After�School
Program працює у тісному зв'язку
між працівниками програми, вчите�
лями та батьками учнів. 

Учні, які регулярно навчаються за
програмою Bridges After�School Prog�
ram, показують більше заохочення у
школі, високі рівні з відвідування,
якісні та виконані домашні завдання
та високі результати на тестах. Одна
із переваг післяшкільної програми –
це те, що учні навчаються і перебува�
ють у безпечних умовах. Згідно з дос�
лідженнями, найбільш небезпечний
час для підлітків – 3�6 p.m. Після�
шкільна програма створює безпечну
та позитивну атмосферу, яка перет�
ворює час з 3�6 p.m. на ефективний і
корисний час навчання для підлітків.

Програма Bridges After�School
Program – дуже важливий ресурс,
користуючись яким діти покращують
свої академічні досягнення у безпеч�
них умовах. Bridges After�School
Program надає рівносторонні уроки,
які відповідають можливостям та
здібностям учнів, включаючи тих сту�
дентів, яким тяжко навчатися у зви�
чайному класі.

Ця програма продовженого навчан�
ня допомагає учням зрозуміти важли�
вість освіти і дає необхідні інструмен�

ти для того, щоб бути успішними у
школі. На додаток діти отримують
знання, які вони не вивчають у за�
гальній шкільній програмі, такі як на�
вики у житті, майстерність у навчан�
ні, просоціальні покращення та пози�
тивний командний успіх, що пропону�
ються додатково для розвитку того,
що учень вивчав удень.

Програма Bridges After�School
Program створює цільову академічну
підтримку та збагачення для того,
щоб учні досягли максимального успі�
ху у навчанні та  соціальних взаємо�
відносинах. 

Bridges After�School Program –
безкоштовна програма для учнів, які
навчаються у SJUSD початкових, се�
редніх та старших школах. Програма
надається з понеділка по п'ятницю
приблизно з 2:30 – 6 p.m. Початкові
школи раніше закінчують день у чет�
вер, тому у програмі ми будемо вра�
ховувати це. Години програми також
залежать від школи. Батьки несуть
відповідальність за транспортування
дітей після занять.

Більш детальна інформація

Дізнатися інформацію або зареєс�
труватися можна за адресою:
www.sanjuan.edu/bridges, або зателе�
фонувавши: Arden Arcade 575�1989;
Carmichael 575�2386; Central 971�
7023; Citrus Heights 725�6499

Школи, які беруть участь:

Arden/Arcade: Cottage, Del Paso
Manor, Dyer Kelly, Greer, Howe, Tho�
mas Edison, та Whitney початкові
школи; Jonas Salk Middle School; та
Encina High School Carmichael: Came�
ron Ranch, Carmichael, Charles Peck,
Deterding, Garfi eld, Pasadena, та
Thomas Kelly початкові школи; Chur�
chill та Will Rogers середні школи; та
Starr King K�8 Citrus Heights: Carria�
ge, Citrus Heights, Coyle, Grand Oaks,
Kingswood, Lichen, Mariposa, Northrid-
ge, Ottomon, òà Skycrest ïî÷àòêîâ³
øêîëè; òà Sylvan Middle School.
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женій кількості у програмах початко�
вого навчання, і безкоштовні послуги,
базуючись на прибутку та потребах у
програмах початкового навчання та у
дитсадках.

Програми для маленьких дітей (In�
fant Toddler programs) розраховані на
дітей віком 0�3; програми початкового
навчання розраховані на дітей віком
3�5. Класи повного або скороченого
дня доступні для сімей на шкільній
основі або вдома. Програми для дітей
шкільного віку, включаючи Discovery
Club, допомагають дітям віком 5�12.

Для інформації відносно реєстрації
та програм філософії/досягнень теле�
фонуйте у відділ початкового навчан�
ня: 971�7375.

Освіта для батьків

Класи освіти для батьків надають�
ся через офіс Допомоги учням та За�
побіганню, номер 971�7022. Округ
пропонує батькам конференції, на
яких пропонуються семінари та ін�
формація.

Освіта для дорослих

Класи освіти для дорослих в Окрузі
Сан Жуан відчинені для кожної лю�
дини віком 16 років та старше. Учні,
які навчаються в старших школах,
повинні отримати дозвіл від адмініс�
трації для того, щоб навчатися в кла�
сах для дорослих. Учні повинні зус�
трітися із порадником у школі для ре�
єстрації у відповідні шкільні класи.
Для інформації телефонуйте: 971�
7414.

Освіта для американських індіанців

Програма, яка фінансується кош�
том федерального бюджету і створена
для того, щоб надавати навчання без�
коштовно дітям із сімей американ�
ських індіанців.

Послуги включають:

Програма репетиторства
Заняття один�на�один з читання,

математики та мовних предметів для
учнів, успішність яких нижча за необ�
хідні стандарти.

Тимчасова видача комп'ютерів
Для учнів, яким потрібна допомога

у читанні, математиці або комп'ютер�
них технологіях. Комп'ютери вида�
ються дітям додому на певний промі�
жок часу.

Leap Frog Reading�програма
Leap Pad – інтерактивні електронні

прилади та книжками для допомоги
учню у розвитку навиків у читанні та
математиці. Leap Pads видаються ді�
тям додому на певний проміжок часу.

Бібліотека ресурсів
Книжки про традиції та культуру

індіанських племен видаються учням
та сім'ям.

Бібліотека культурного збагачення
Культурні ресурси видаються вчи�

телям будь�якого класного рівня.

Послуги шкільного працівника
Шкільний громадський працівник

допомагає сім'ям знайти необхідні для
них ресурси. Для більш детальної ін�
формації або для того, щоб отримати
послуги, телефонуйте за номером
(916) 971�5383.

Програми початкового навчання
та класи для батьків

Департамент початкової освіти на�
дає і створює різноманітні програми,
які відповідають потребам сімей та ді�
тей віком 0�12 у нашій громаді. Прог�
рами знаходяться у різних школах у
межах нашого округу. Ми пропонуємо
послуги за відповідну платню в обме�
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Інформацію про усі школи округу
Сан Жуан можна знайти в публікації
School Accountability Report Cards (Ed.
Code 35256), яка знаходиться на сайті:
www.sanjuan.edu.

Варіанти реєстрації (Ed. Code §
48200)

Закон штату зобов'язує батьків на�
вчати своїх дітей у школі, якщо інше не
обумовлено законом. Для реєстрації
батьки повинні надати школі:

� Два підтвердження адреси (напр.,
квитанції про оплату комунальних пос�
луг та квитанція про оплату за житло,
права водія, документи про придбання
житла).

� Підтвердження про щеплення.
� Для учнів, які на теперішній час не

навчаються в окрузі San Juan Unifi ed
School District, підтвердження дати на�
родження дитини (напр., свідоцтво про
народження). 

Діти, яким виповниться 5 років до
2 грудня, 2008, можуть реєструватися у
класи на 2008�2009 рік (див. Реєстрація
у районі або вільна реєстрація). Оскіль�
ки здоров'я дитини дуже важливе для
навчання, округ рекомендує, щоб кожна
дитина, яка починає навчання у школі,
пройшла медичний огляд у педіатра та
стоматолога. Будь ласка, дивіться вимо�
ги щодо здоров'я на сторінках 21�23. 

Дітей можна зареєструвати декілько�
ма шляхами:

1. Реєстрація у сусідній школі. Батьки
та опікуни можуть зареєструвати своїх
дітей у школі за місцем проживання.

2. Вільна реєстрація. Батьки можуть
зареєструвати своїх дітей у будь�яку
школу округу, якщо: 

� є місце у відповідних програмах; 
� батьки мають можливість привози�

ти своїх дітей. 
Якщо батьки бажають зареєструвати

своїх дітей у школу не за місцем помеш�
кання, батьки/опікуни (або представник
батьків) повинні пройти процес вільної
реєстрації, яка відбувається раз на рік і
розрахована на наступний рік навчання.
Більшість шкіл призначають день від�
критих дверей перед процесом вільної
реєстрації для ознайомлення. Дуже
важливо зауважити, що дитина, яка
пройшла процес вільної реєстрації, мо�
же залишитися у новій школі, не понов�
люючи реєстрування щорічно, але зали�
шають їх статус реєстрації в їх школі за

місцем помешкання. Учні, які змінили
школу, можуть продовжити навчання у
школі у своєму районі, але повинні зро�
бити це через процес вільної реєстрації
або перевід.

Вільна реєстрація від підготовчої
школи до старшої

Заявки на вільну реєстрацію 2008�
2009 прийматимуться під час реєстрації
за адресою: La Sierra Community Cen�
ter, John Smith Community Hall, 5325
Engle Road, 10, 11 та 12 січня, 2008. Ті,
хто не зареєструються у вказані дні,
зможуть це зробити в Окружному офісі
протягом січня 2008 року, але в цей час
консультанти та представники програм
будуть відсутні. Детальніше про вільну
реєстрацію дізнайтеся на сторінці
http://www.sanjuan.edu/openenrol�
lment.

Батьки/опікуни або сурогатні сім'ї з
письмового дозволу можуть прийти на
будь�яку із сесій вільної реєстрації. Усі
заявки рівноправні, правило "хто пер�
ший прийшов, той і отримав" відсутнє. 

Батьки повинні принести:
Для сімей, діти яких не навчаються в

школах округу Сан Жуан: два підтвер�
дження адреси (напр., квитанції про оп�
лату комунальних послуг та квитанція
про оплату за житло, права водія та до�
кументи про придбання житла); свідоц�
тво про народження (паспорт, сертифі�
кат про хрещення).

Процес триває близько 30 хвилин.
Батькам/опікунам запропонують вибра�
ти три школи, проранжувати їх у поряд�
ку спадання. Як правило, приблизно 30 %
заявників у початкові школи та приб�
лизно 90 % заявників у середні та старші
школи отримують право навчатися у
найзручніших для них школах.

Округ іде назустріч побажанням
батьків щодо навчання їх дітей у вибра�
ній школі. Але якщо кількість бажаючих
перевищує можливості школи, відбір
майбутніх учнів відбудеться через лоте�
рейний процес.

Батькам повідомлять про результати
вільної реєстрації до квітня 2008 року.
Учні, не зараховані у процесі вільної ре�
єстрації, будуть поставлені на чергу до
вступу у вибрану ними школу.

Детальнішу інформацію можна отри�
мати за номером 979�8222 або на сторін�
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(d) Надати максимальну підтримку
вчителям, батькам та учням у спільному
творенні навчального процесу. Цей про�
цес має бути постійним і розвиватися. 

(e) Можливість для вчителів та бать�
ків реагувати на зміни у світі, включаю�
чи район, у якому знаходиться школа.

Батьки, учні вчителі по детальнішу
інформацію відносно альтернативних
шкіл можуть звернутися до керівника
окружного офісу, адміністрації округу
чи директора школи, в яких є копії цього
законодавчого документа. Зокрема, цей
закон надає право зацікавленим особам
виходити до керівництва району щодо
створення програм альтернативних
шкіл у кожному районі.

Альтернативні програми (Ed. Code §
48980)

На додаток до шкіл у вашому районі,
округ San Juan Unified School District
пропонує інші альтернативні програми
та школи для учнів початкових, серед�
ніх та старших шкіл. Ці варіанти вклю�
чають фундаментальні, відкрито�струк�
турні, високоінтелектуальні, із високи�
ми досягненнями програми, та програми
нагород, програми із ухилами на певну
професію, нерегулярним розкладом,
розвитку англійської мови та спеціальну
освіту.

ці в Інтернеті: http://www.sanjuane�
du/openenrollment.

Реєстрація для учнів шостих класів.
Учні, які навчаються у початкових шко�
лах, у яких є шості класи, можуть пе�
рейти у шостий клас середньої школи
через процес вільної реєстрації.

Повідомлення про альтернативні
школи (Ed. Code § 58500)

Закон штату Каліфорнія дає право
усім шкільним округам створювати спе�
ціалізовані школи. Пункт 58500 Освіт�
нього Кодексу визначає альтернативні
школи як школу або окрему групу в
школі, що створені з метою:

(a) Максимізувати можливості учнів
щодо розвитку упевненості у власних
силах, ініціативи, доброти, винахідли�
вості, хоробрості, творчого потенціалу,
відповідальності і життєрадісності

(b) Допомогти усвідомити, що учень
краще вчиться, якщо у нього/неї є до
цього бажання.

(c) Створити навчальний процес, який
максимально посилить мотивацію учня,
заохочуючи його до інтенсивного усві�
домлення своїх пріоритетів, сильних
сторін і саморозвитку. Оптимальні шля�
хи свого розвитку учень може усвідом�
лювати самостійно або завдяки повній
чи частковій допомозі учителів під час
вибору учнем навчальних проектів.
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Перевід у початкових школах

Батьки учнів початкових шкіл округу
San Juan Unifi ed School District можуть
зареєструвати своїх дітей у будь�яку
початкову школу округу, якщо є місце у
відповідних програмах і з дозволу ди�
ректора. У деяких випадках реєстрація
може бути обмежена тільки на один рік.

Якщо перевід відбувся після процесу
вільної реєстрації, розміщення обмеже�
не тільки до кінця навчального року.

Середні та старші школи

Міжокружний перевід для шкіл зак�
лючного рівня обмежений. Процес віль�
ної реєстрації � найкращий варіант для
шкіл цього рівня для переводу у іншу
школу.

Між тим, якщо батьки вирішили пе�
ревести дитину після процесу вільної
реєстрації, вони повинні зв'язатися із
школою для того, щоб їх поставили у

чергу в цю школу. Реєстрація можлива,
якщо звільниться місце.

ЗАУВАЖТЕ: Якщо школу відвіду�
ють родичі учня (як критерій для про�
цесу вільної реєстрації), то потреби у
транспортуванні не є важливим факто�
ром для переведення із округу в інший
округ. Ми рекомендуємо вам пройти
процес вільної реєстрації у січні 2008
для переходу в іншу школу з осені 2008
року. Транспортні послуги не надають�
ся учням, які перевелися із інших шкіл
або округів.

Міжокружний перевід

Сім'ї, які не мешкають у межах окру�
гу San Juan District, можуть зробити міжок�
ружний перевід із округу, який знахо�
диться у районі їх помешкання. У цьму
випадку батьки та учні повинні дотри�
муватися умов, вказаних у домовленос�
ті. Міжокружний перевід потрібно по�
новляти щорічно.



Усі школи нашого округу пропону�
ють унікальну програму з основних
предметів (англійська, історія, матема�
тика та предмети природничого циклу),
а також вимагають від учнів дотриму�
ватися правил поведінки. Ми також
запрошуємо батьків брати участь у
навчальному процесі.

Щоб відповідати потребам учнів,
кожна початкова школа створила ака�
демічні програми та навчальні страте�
гії. Додаткова інформація знаходиться
в School Accountability Report Cards
(Ed. Code 35256), яку можна знайти на
Інтернет�сторінці округу: www.sanju�
an.edu.

Школи з відкритим відвідуванням

Кожна школа має свою унікальну
спрямованість. Ми пропонуємо батькам
перед процесом вільної реєстрації оз�
найомитися із програмами школи.

Батьки, які вирішать зарахувати
своїх учнів у певну школу, повинні під�
писати угоду із згодою брати участь у
житті школи.

Наступні школи не мають районних
меж і відкриті для усіх учнів. Реєстра�
ція через процес вільного зарахування:

Cowan Fundamental School 575�2312
Dewey Fundamental School 867�2020
Green Oaks Fundamental School 986�

2209
Cambridge Heights Open School 867�

2000
Mission Avenue Open School 575�2362
Orangevale Open K�8 School 986�

2220

Програми дошкільного чи позау-
рочного навчання

Піклування до або після шкільних
занять (Children's Centers and Disco�
very Clubs) – це програми, які працю�
ють у багатьох школах за участю сер�
тифікованих учителів. Субсидовані ди�
тячі садки є у деяких школах або у цен�
трах початкового навчання. Для інфор�
мації телефонуйте у відділ початкового
навчання: 971�7375.

Рівні класних груп

У більшості початкових шкіл учні
навчаються від початкового до 6 класу,

існують також інші варіанти. У  бага�
тьох середніх школах округу є шості
класи.

Класи K�5 – у школах Dyer�Kelly і
Howe Avenue учні навчаються до
п'ятого класу. Учні можуть перейти у
шостий клас у найближчу початкову
або середню школу через процес віль�
ної реєстрації.

Класи K�8 – усі K�8 школи пропону�
ють учням академічний план, за яким
навчаються у середній школі, для того
щоб діти могли навчатися у тій самій
школі до 8�го класу.

Sierra Oaks, Starr King, Orangevale
Open, Lichen

Elementary, Gold River Discovery
Center, та

Woodside школи із класами K�8.

Програми

Освіта для обдарованих та таланови�
тих (GATE) є в усіх школах. Учні, які
визначаються як кандидати до участі в
цій програмі через досягнення, прояв�
лені здібності або перевірки за систе�
мою IQ, можуть брати участь у різно�
манітних програмах GATE. У кожній
школі є свої умови та програми, про які
ви можете дізнатися, зателефонувавши
в шкільний офіс.

В нашому окрузі існуєть GATE�
програми для учнів, які мають високі
показники у навчанні. Програма Rapid
Learner program працює в початкових
школах Del Paso Manor, Deterding та
Pershing. Округ визначає талановитих
учнів до червня і повідомляє батькам
про можливість участі їх дитини у цій
програмі. Додаткову інформацію можна
знайти на веб�сторінці округу або за те�
лефоном 971�7352.

Програма вивчення англійської мо-
ви

Програма вивчення англійської мови
розрахована на учнів, для яких англій�
ська мова не є рідною. Учні у цій прог�
рамі отримують допомогу від кваліфі�
кованих учителів, які допомагають ді�
тям якнайшвидше вивчити мову. Округ
надає усі необхідні матеріали та під�
ручники для ефективного навчання ді�
тей за цією програмою. Інформація:
971�5260.
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Програма для учнів із високими до-
сягненнями

Програма для талановитих та обдаро�
ваних (GATE) працює в усіх школах ок�
ругу. Спеціальні класи для учнів із висо�
кими досягненнями доступні у 7 та 8
класах. Вони визначені за критеріями
округу, їх можна знайти за адресою:
www.sanjuan.edu, далі відкрийте сторін�
ку Departments & Services, а потім поси�
лання на Accelerated Programs.

Реєстрація участі у програмі для уч�
нів із високими досягненнями відбува�
ється весною в класах середньої школи.
Оскільки оновлені критерії враховують
річні показники досягнень у 6 класі, уч�
неві восени не будуть повідомляти про
відповідність його досягнень вимогам
участі у програмі. Учні, які бажають
навчатися у школі не у своєму районі,
повинні пройти процес вільної реєстра�
ції.

Міжнародний бакалавр (IB)

Відповідно до критеріїв округу, прог�
рама IB для середньої школи в школі
Churchill Middle School також доступна
для учнів 6�8 класів, про які також ви
маєте змогу прочитати на веб�сторінці
округу. Учня повідомлять поштою восе�
ни про відповідність навчання за цією
програмою.

Ця програма починається в 6 класі і
закінчується в 10, готує учнів до м'якого
переходу в 11�й та 12�й класи з IB –
дипломом у школі Mira Loma High Scho�
ol. (Дивіться вибір старшої школи на
стор. 14).

Jonas Salk Високотехнологічна ака-
демія 

Jonas Salk High�Tech Academy дос�
тупна для учнів 6�8 класів, які мешка�
ють у районі школи або пройшли процес
вільної реєстрації. Учні мають доступ до
основних програм, доступ до безпровід�
них комп'ютерів, перебувають в атмос�
фері, де викладачі активно застосову�
ють засоби високотехнологічного на�
вчання. Більш ніж 400 компактних
комп'ютерів використовуються учнями
під час занять. Додаткові уроки допома�
гають учням використовувати техноло�
гії для презентацій та інших навчальних
методів.

Усі школи нашого округу пропонують
унікальну програму з основних предме�
тів (англійська, історія, математика та
предмети природничого циклу), і вима�
гають від учнів дотримуватися правил
поведінки. Також ми запрошуємо бать�
ків брати участь у навчальному процесі.

З метою максимального задоволення
потреб учнів кожна середня школа роз�
робила свої академічні програми та на�
вчальні стратегії. Додаткова інформація
знаходиться в School Accountability Re�
port Cards (Ed. Code 35256), яку можна
знайти на Інтернет�сторінці округу:
www.sanjuan.edu. 

Вибір програм

Нижче перелік програм, які пропону�
ються у середніх школах.

Батьки, які вирішать зарахувати сво�
їх учнів у певну школу, повинні підписа�
ти угоду із згодою брати участь у житті
школи. В школі Arcade немає районих
меж; реєстрація відбувається лише че�
рез вільне зарахування.

Фундаментальні програми:
Arcade Middle School (6�8) 971�7300
Pasteur Middle School (6�8) 971�7891

Відкриті програми:
Orangevale Open School (K�8) 986�

2220

Інші програми:
Home School Program 971�7037
English Language Learning 971�5260
Choices Charter School 575�2830

Рівні класних груп:

Середні школи округу пропонують
такі класні рівні:

Класи 7�8 � Carnegie, Rogers та Syl�
van пропонують 7�і та 8�і класи.

Класи 6�8 � Churchill пропонує 7�і та
8�і класи та 6�й клас для програм між�
народного бакалаврату. Arcade, Arden,
Barrett, Pasteur та Salk пропонують 6�і,
7�і, та 8�і класи.

Класи K�8 � Orangevale Open Struc�
ture K�8, Starr King K�8, Gold River, Lic�
hen, Sierra Oaks* та Woodside* дають
змогу учням навчатися у тій самій школі
до 8�го класу.

* Sierra Oaks та Woodside перехо�
дять на структуру програм K�8.
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Усі школи нашого округу пропону�
ють унікальну програму з основних
предметів (англійська, історія, мате�
матика та предмети природничого
циклу), а також вимагають від учнів
дотримуватися правил поведінки. Та�
кож ми запрошуємо батьків брати
участь у навчальному процесі.

З метою максимального задоволен�
ня потреб учнів кожна середня школа
розробила свої академічні програми
та навчальні стратегії. Додаткова ін�
формація знаходиться в School Acco�
untability Report Cards (Ed. Code
35256), яку можна знайти на Інтер�
нет�сторінці округу: www.sanju�
an.edu.

Академії у старших школах

Ці "школи у школах" організову�
ють освітній план відповідно до май�
бутньої професії учня. Такий міждис�
циплінарний підхід допоможе розви�
вати критичне мислення і допоможе
студентам застосувати те, що вони
вивчають у майбутньому. Casa Roble –
CISCO, Медична Академія, El Camino
– Інженерна Академія, Encina – Різ�
норівнева медична підготовка, Mesa
Verde – Бізнес�Академія, Rio Ameri�
cano – CIVITAS�Академія, San Juan
– Кулінарна Академія,Телевізійна
академія. 

Шляхи до кар'єри

Шляхи до кар'єри – трьохрічна
програма, що спрямована на ту чи ін�
шу спеціальність. Ці підготовчі занят�
тя дають змогу отримати професію
або стають поштовхом до розвитку у
цій професії на більш високому рівні.
Bella Vista – Автомобільна, Індустрі�
альна Технології, Casa Roble – Аграр�
на, Автомобільна, Індустріальна Тех�
нології, Харчова промисловість,
CADD Del Campo – Індустріальна
Технологія, Автомобільна, Металева
El Camino – Металообробна, Mesa
Verde – Робота з дітьми.

Міжнародний Бакалавр

Програма Міжнародний Бакалавр
функціонує в Mira Loma. Учні отри�

мують спеціальний диплом із оцінка�
ми за поглиблені курси, який визна�
ється найкращими університетами
світу. 971�7465

Альтернативні школи

Програми завершення – San Juan
Unifi ed School District пропонує різ�
номанітні школи і програми з метою
допомогти учням закінчити школу.

La Entrada Continuation High Scho�
ol 971�7590 (віком від 16 та вище).

Palos Verde Continuation High
School 971�5291 (класи 9�10, до 16 ро�
ків).

Via Del Campo Continuation High
School 971�5291 (класи 9�10, до 16 ро�
ків).

Sierra Nueva High School 971�7015
(для вагітних дітей та молодих сімей,
класи 9�12).

El Sereno Independent Study Prog�
ram 971�5060 (у різних місцях, класи
9�12).

El Camino Fundamental High Scho�
ol.

Останніми роками El Camino Fun�
damental High School не мала регіо�
нальних обмежень. У 2008�2009 на�
вчальному році освітня рада постано�
вила створити такі межі для школи El
Camino Fundamental. Ті, хто не про�
живає у межах школи, повинні бу�
дуть пройти процес вільної реєстра�
ції. (Для детальнішою інформацією
відносно відкритої реєстрації дивіть�
ся сторінку 10).

Оплата за тестування на підвище-
ний рівень навчання

Учні, які реєструються в класи із
підвищеним рівнем навчання, повинні
подати прохання про фінансову допо�
могу, щоб оплатити тестування. Під�
вищений рівень навчання допомагає
учням у майбутньому вступити до ко�
леджа. Успішно склавши екзамени,
учні отримують бали, що зарахову�
ються як всупні до коледжу. За де�
тальнішою інформацією звертайтеся
до вашої школи (E.C. Section 48980).
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пішно закінчити навчання в класах,
та 

� Виконати інші необхідні для за�
кінчення школи вимоги, наприклад,
курсова робота для випускників.

Сертифікат про освіту

Починаючи з 2006 року, учні, які
пройшли всі курси та отримали кре�
дити, але не пройшли випускний ек�
замен, отримають Сертифікат про ос�
віту (Certifi cate of Completion). Після
закінчення школи учні можуть склас�
ти цей екзамен і отримати диплом про
освіту.

Вимоги для вступу в коледж

Учні повинні:
� Пройти усі курси, необхідні для

закінчення школи, та 
� Отримати не менше ніж 220 кур�

сових юнітів (надаються за пройдений
курс), та 

� В кожній чверті/семестрі пройти
6 уроків у класах 9�11 і 5 уроків у 12
класі.

*(класи та вимоги щодо unit відріз�
няються у школах із іншим розкла�
дом), та 

� Продемонструвати мінімальну
компетенцію з математичних обчис�
лень та комп'ютерну грамотність, ус�
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Нижче представлено короткий опис вимог округу та вимоги щодо вступу у
коледж та Каліфорнійський Університет (UC) та Каліфорнійський штатний
Університет (CSU). Вимоги та курси можуть змінюватися. Деякі предмети не�
обхідні для того, щоб закінчити школу. Більш детальну інформацію дізнайте�
ся у вашого радника.

Вимоги щодо освіти

Ïðåäìåò  Îêðóã*  CSU  UC  

Àíãë³éñüêà ìîâà  4 ðîêè  4 ðîêè  4 ðîêè  

Ñâ. ²ñòîð³ÿ  1 ð³ê  1 ð³ê  1 ð³ê  

²ñòîð³ÿ ÑØÀ  1 ð³ê  1 ð³ê  
1 ð³ê àáî 1 ñåìåñòð 
+  1 ñåìåñòð Àì. 
Óðÿä 

Àìåðèêàíñüêèé Óðÿä  1 ñåìåñòð  
--- 

1 ð³ê àáî 1 ñåìåñòð  
+ 1 ñåìåñòð Àì. 
²ñòîð³ÿ 

Ñóñï. çíàâñòâî  1 ñåìåñòð  --- ---(äîäàòêîâî) 

Åêîíîì³êà  1 ñåìåñòð  --- --- 

Ìàòåìàòèêà  
2 ðîêè âêëþ÷àþ÷è 
àëãåáðó 

3 ðîêè  3-4 ðîêè  

Á³îëîã³ÿ  1 ð³ê  1 ð³ê  2-3 ðîêè  

Ô³çèêà  1 ð³ê  1 ð³ê  2-3 ðîêè  

Ìèñòåöòâî  
1 ð³ê àáî1 ñåìåñòð  + 
1 ð³ê ³íîçåìíà ìîâà  

1 ð³ê  1 ð³ê  

²íîçåìíà ìîâà  äèâ.  2 ðîêè  2-3 ðîêè  
 ìèñòåöòâî    

Ô³çè÷íà  2 ðîêè  --- --- 

êóëüòóðà     

Çäîðîâ’ÿ  1 ÷âåðòü  --- --- 

Êëàñ âîä³¿â  1 ÷âåðòü  --- --- 

Êîìï’þòåðè  1 ñåìåñòð    

Äîäàòêîâ³ 65-70 þí³ò³â 3 ðîêè 2 ðîêè 

 * Необхідні курси та юніти для закінчення школи відрізняються в Casa Roble,
Del Campo, Encina та Mesa Verde High Schools



AVID – це система, що працює у
середніх та старших школах і готує
учнів до вступу в чотирьохрічний ко�
ледж. AVID розшифровується як
"Розвиток через індивідуальні досяг�
нення" (Advancement Via Individual
Determination). AVID базується на
ідеї "старанність створює можливос�
ті", також доведено, що ця програма
позитивно впливає на учнів і допома�
гає покращити навчальні досягнення
з предметів. В окрузі San Juan Unifi
ed School District AVID використову�
ється в усіх середніх та в дев'яти
старших школах.

Мета AVID – надати УСІМ учням,
а особливо тим, яким найменше при�
діляється уваги, необхідну підтримку
в навчанні; допомогти пройти неле�
гкий шлях до коледжу, брати участь
у шкільних заходах, поглибити знан�
ня у коледжі; стати відповідальними
громадянами та лідерами демокра�
тичної спільноти.

Учень AVID

Система AVID спрямована на учнів
середньої школи з оцінками "добре",
"задовільно", навіть "незадовільно",
але  які мають намір старанно працю�
вати і продовжити навчання у колед�
жі. Це учні, які можуть освоїти освіт�
ню програму, але їх потенціал у чо�
мусь обмежений. Як правило, це діти
із сімей, у яких ще ніхто не навчався у
коледжі, і більшість із них �діти із сі�
мей із низьким прибутком. AVID ске�
ровує таких учнів до впевненого май�
бутнього і направляє на навчання у
коледжі. Девіз програми – подвоїти
зусилля і не складати руки.

Класи AVID

Окрім занять за спеціальною прог�
рамою учні відвідують заняття і в
AVID�класі. Одну академічну годину
на день діти навчаються бути органі�
зованими, отримують навчальні нави�
ки, здобувають навички критичного
мислення, ставлять додаткові запи�
тання, отримують додаткову допомо�
гу від однокласників та репетиторів із
коледжу, беруть участь у розвиваль�
них уроках та мотивуючих заняттях,

які скеровують увагу на навчання у
коледжі. У дітей підвищується само�
оцінка, вони стають лідерами у нав�
чанні та прикладом для інших учнів.

План AVID

Освітній план AVID, базований на
освітніх стандартах, створений вик�
ладачами середніх та старших шкіл
спільно з професорами коледжів. Ке�
рується WICR�методом, абревіатура
письмо (writing), довідка (inquiry),
партнерство (collaboration) та читан�
ня (reading). Освітній план AVID ви�
користовується в додатковому класі,
предметних класах AVID у школах, і
навіть у школах, де AVID не надаєть�
ся.

Факультатив AVID

Одним із елементів успіху AVID є
її шкільний координатор/учитель. На
цю посаду обирають найкращих осві�
тян, які співпрацюють з учителями та
учнями коледжу і факультативу,
створюють навчальні плани, заходи,
допомагають дітям досягти успіху.

Координатор також працює із ко�
легами для впровадження AVID�ме�
тодик на рівні школи, для запису уч�
нів у класи підготовки до коледжу, а
також, працюючи із шкільним порад�
ником, консультує і допомагає дітям
подати заяву для вступу у коледж.

Репетитор AVID

Репетитори також мають значний
вплив на успішність програми AVID,
допомагаючи учням і пояснюючи їм
незрозумілий матеріал. Як студенти
коледжу або університету, репетито�
ри отримують відповідну підготовку,
а також є прикладом для інших. Учні
AVID, які після школи продовжують
навчання у коледжі, повертаються у
програму, щоб працювати репетито�
рами.

Батьки учнів AVID

AVID�батьки заохочують своїх ді�
тей краще вчитися, беруть участь у
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Де надаються послуги AVID?

В усіх середніх та старших школах
округу Сан�Жуан програма AVID
працює.

Програма бере початок в одній із
шкіл міста San Diego, першими ви�
пускниками були лише 25 учнів, те�
пер вона поширюється на 200,000 уч�
нів середніх та старших шкіл в 2,700
школах, 39 штатах та Канаді. Думка
освітян одностайна: AVID допомагає
учням долати проблеми і навчатися
набагато краще.

Хто фінансує програми AVID?

AVID – безкоштовна програма, яка
надається учням нашого округу. 

Детальніша інформація

По детальнішу інформацією щодо
програми AVID у школі, де навчаєть�
ся ваша дитина, звертайтеся в шкіль�
ний офіс. Отримати інформацію на
рівні округу ви можете за телефоном
971�7023.

консультативній раді, AVID�батьків�
ських зборах та інших заходах, регу�
лярно спілкуються із координатором
програми AVID. Багато батьків відві�
дують семінари AVID.

Результати

Ефективність AVID�системи оці�
нювалася на національному рівні, за
результатами незалежних та AVID �
перевірок. Зверніть увагу:

AVID�учні скоріше за все виберуть
AP�класи, виконають усі необхідні
вимоги для вступу у коледж і вступ�
лять в чотирьохрічний коледж, на
відміну від учнів, які не навчалися у
класах AVID. На додаток, 84 % учнів
AVID закінчують "a�g" курси, що не�
обхідні для вступу у коледж. У порів�
нянні Каліфорнійські показники з
цього питання становлять 34 % а по�
казники округу Сан Жуан – 91.7 %.

Майже усі учні AVID, які відвіду�
вали програму протягом трьох років,
зараховані у коледж з подальшим пе�
реводом в університет. У подальшому
навчанні в коледжі випускники прог�
рами AVID здатні успішно навчатися
на найскладніших курсах.

Професійний розвиток

Клас AVID викладається вчителем
із додатковою підготовкою за спеці�
альною методикою цієї системи. 

Професійний розвиток в AVID, між
іншим, набагато ширший. Вчителі та
адміністрація шкіл та округу відвіду�
ють AVID�Інститут влітку, де вони
отримують додаткові знання і навча�
ються нових методів роботи з учнями.

Громада

Коледжі надають різнопланову
підтримку програмам AVID. Наприк�
лад, проводять лекції, пропонують
методики оцінювання, еквівівалентні
методикам, що використовуються у
вищих навчальних закладах, прово�
дять AVID�орієнтовані класи влітку,
інспекцію та підтримку AVID�учнів
під час навчання у коледжі. Громада
підтримує AVID, забезпечуючи тре�
нерами і літнім навчанням студентів
AVID.
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можна отримати у будь�якій школі
округу, окружному офісі, громад�
ських бібліотеках та в Інтернеті за ад�
ресою: www.sanjuan.edu. В картці ви
знайдете інформацію про опис школи,
працівників та студентів, про участь
громадськості, успішність, перелік
послуг для учнів, витрати, шкільні
приміщення, розмір класів, книжки,
тренування працівників та оцінку.

Як вирішувати проблеми (Окруж-
не прав. 1312.1). 

Деколи непорозуміння або неповна
інформація спричиняють скарги. Про�
яснення ситуації з людьми одразу
викликає ефективне рішення і мож�
ливість знайти рішення. Якщо у вирі�
шенні задіяна команда, це допомагає
усім. Для успішного вирішення пи�
тань, скарг або проблем округ реко�
мендує батькам та учням:

� Неформально зустрітися з лю�
диною, із якою виник конфлікт. Спо�
кійно заявити факти, які вас хвилю�
ють, і чому виникли проблеми.

� Розглянути це питання із дирек�
тором школи або програмним коорди�
натором.

� Якщо ваша проблема не вирішу�
ється на цьому рівні, ви можете поп�
росити про зустріч із керівником
школи або відділу. Потрібно зробити
все для того, щоб вирішити проблему
шляхом бесіди.

� Якщо ви не задоволені рішенням
адміністрації, ви можете попросити
перегляду вашої справи у вищих інс�
танціях. У цьому випадку представ�
ник адміністрації може попросити вас
та адміністратора шкільного рівня
викласти суть справи у письмовому
вигляді. Адміністрація перегляне ва�
ші усні та письмові показання і пові�
домить вам про остаточне рішення те�
лефоном або поштою, протягом 30 днів
від дня отримання вашої скарги. Як�
що вам потрібно дізнатися телефон та
ім'я адміністратора, який займається
вашою справою, телефонуйте 971�
7700.

Тісний зв'язок із школою є важли�
вою частиною у навчанні. Ми заохо�
чуємо батьків та учнів цікавитися та
висловлювати скарги, якщо вони ви�
никають.

Декілька варіантів зв'язку із шко�
лою:

1. Зустрічі із учителями/представ�
никами школи:

� Як правило, директор, учитель,
порадник та інші шкільні працівники
можуть зустрітися із вами до або піс�
ля школи, щоб допомогти. Але най�
краще, якщо ви домовитеся про зус�
тріч завчасно.

2. Автовідповідач/Домашні завдан�
ня по телефону:

�   Багато шкіл мають систему авто�
відповідачів та автоматичних пові�
домлень про домашні завдання по те�
лефону. Автовідповідач дає змогу
батькам залишити повідомлення для
вчителів у будь�який час. Номери те�
лефонів можна отримати у шкільному
офісі.

3. Повідомлення у шкільному офісі:
� Кожний учитель або працівник

школи має свою персональну поштову
скриньку. Ви можете залишити пись�
мове повідомлення у шкільному офісі.

4. Інформація та повідомлення на
Інтернеті:

�   Деякі школи мають свої персо�
нальні сторінки в Інтернеті за адре�
сою: http://www.sanjuan.edu.

5. E�mail:
�  Всі школи та відділи округу ма�

ють адреси e�mail. Шкільні e�mail ад�
реси: як правило (назва школи)@san�
juan.edu, або ви можете надіслати
лист на адресу: info@sanjuan.edu.

6. Шкільні газети:
�  Кожна школа має інформаційну

газету для батьків і деякі інші для уч�
нів. Батьки також отримують окруж�
ну газету San Juan Scene. Це видання
містить важливу інформацію про пос�
луги та програми округу.

Підзвітність

Округ та всі школи округу Сан Жу�
ан підзвітні громадськості. Надруко�
вані звітові картки для кожної школи
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ЗВ'ЯЗОК ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ



Порадник працює з метою допомог�
ти учням та їхнім батькам. Усі зак�
лючні та середні школи мають у своє�
му штаті постійних порадників. Та�
кож порадники працюють у деяких
початкових школах. Допомога порад�
ника доступна у кожній школі. Вчите�
лі і адміністрація також можуть допо�
могти проблемним учням.

Унікальний центр White House Co�
unseling Center пропонує послуги по�
радника безкоштовно або за зниже�
ними цінами. Телефонуйте 971�7640,
щоб отримати інформацію. Відділ до�
помоги учням та запобіганню злочинів
(OSAPP) координує учнівські програ�
ми, лекції для батьків та працівників і
громадськості, які допомагають учням
і дорослим успішно вирішувати пи�
тання з підлітками у різних проблем�

них ситуаціях. Дзвоніть 971�7022 по
інформацію.

Також якщо у школах виникне
скорботна ситуація, пов'язана із
смертю учнів, відділ надає послуги
психолога на рівні школи.
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ШКІЛЬНІ ПОРАДНИКИ (КАНЦЛЕРИ)

ОСВІТНІЙ ПЛАН

Каліфорнійський штатний відділ
освіти створює штатні вимоги для уч�
нів відносно того, що їм потрібно зна�
ти в тій чи іншій науковій сфері. Успі�
хи учнів відображає індекс академіч�
ної успішності Academic Performance
Index (АРІ) для кожної школи. Пред�
ставники відділу освіти також ство�
рюють перелік рекомендованих та пе�
ревірених шкільних підручників і ма�
теріалів для використання під час
шкільних занять. У шкільному окрузі
Сан Жуан працівники округу і члени
окружних комітетів перевіряють за�
пропоновані відділом підручники і ін�
ші матеріали й роблять рекомендації
для шкільного колективу щодо прид�
бання вибраних освітніх матеріалів.
Але остаточне рішення шкільний ко�
лектив робить після обговорення з
громадськістю. Підручники та інші
шкільні матеріали знаходяться в

школі і офісі, батьки можуть перегля�
нути книги (Ed. Code 49091.14). Ці
стандарти описують, що учневі необ�
хідно знати і що він повинен викону�
вати на тому чи іншому рівні з різних
предметів. По більш детальну інфор�
мацію щодо академічних стандартів,
вимог до контрольних та екзамена�
ційним праць звертайтеся у шкільний
або окружний офіс.



водить фарбування шкіл згідно з пла�
ном за рахунок фондів на ремонт; ко�
ординує працю із державними агенці�
ями, включаючи протипожежну охо�
рону, комунальні служби, служби
охорони повітря, служби охорони
природи та агенцію охорони праці.
Грунтовніші ремонтні роботи у біль�
шості шкіл округу фінансуються кош�
том штатних та місцевих фондів, які
отримали підтримку шляхом голосу�
вання. Додаткову інформацію можна
отримати в школі. Інформацію про аз�
бестову політику читайте на сторінці
54. Існують проекти, у яких нам пот�
рібна допомога громадськості. Деталь�
ніша інформація за телефоном: 971�
5740.

Відділ ремонту та обслуговування
округу Сан Жуан існує з метою під�
тримувати у відповідному стані
шкільні споруди та проводити планові
ремонтні роботи.

Відділ ремонту та обслуговування
забезпечує послугами технічного пра�
цівника кожну школу; слідкує за чис�
тотою; ремонтує електронні прилади
(включаючи систему пожежної безпе�
ки, переговорні прилади, годинники,
дзвінки, офісні прилади, телевізійні
системи та інші аудіовізуальні прила�
ди); проводить поточний ремонт сан�
техніки та структурні ремонтні робо�
ти; перевіряє територію на наявність
шкідливих матеріалів; проводить зов�
нішні роботи; ремонтує дахи та про�
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ВІДДІЛ РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ХАРЧОВІ ПОСЛУГИ

Окружний відділ харчування пропо�
нує учням обіди, які надаються у шко�
лах округу за Програмою Національного
Харчування для шкіл та Національною
програмою шкільних сніданків. Меню
розробляється шкільним сертифікова�
ним дієтологом і добирається відповідно
до вимог федеральних та окружних
норм про здорове харчування.

Харчування за зниженими цінами
або безкоштовно (Ed. Code § 49510; Dis-
trict Policy 3553).

Для покращення доступу учнів до
здорового харчування розроблена піль�
гова програма харчування для учнів, які
мають у цьому потребу. Конфіденційні
заявки про отримання пільгового без�
коштовного або за зниженими цінами
харчування можна заповнити після
1 липня в Інтернеті, в офісі відділу хар�
чування та в шкільному офісі. Заяви пе�
рекладені українською, іспанською та
російською мовами. Заяву можна подати
протягом року, поновлювати щорічно, і
тільки одна заява потрібна на усіх дітей
у вашій сім'ї. На прийомних дітей пот�
рібно заповнювати одну заяву окремо.
Ваша дитина ніяк не буде відрізнятися
від інших дітей, і отримання пільгового
харчування зберігається як конфіден�
ційна інформація. Оплатити харчування
дітей можна в Інтернеті за допомогою
schoolbucks.com за адресою:
http://www.sanjuan.edu/food/ .

Здорове харчування
У нашому відділі ми вважаємо, що

учень у школі отримує не лише акаде�
мічні, але і валеологічні знання. Ми �
члени програми Shaping Health as Par�
tners in Education (SHAPE). Це група
шкільних округів, які працюють разом
для покращення здоров'я та академічної
успішності учнів у Каліфорнії.

Ми створили спеціальну команду
SHAPE Team (NEST) через наш відділ,
щоб навчати у школах про здорове хар�
чування. Наша партнерська група про�
понує: щомісячну газету, а також плани
здорового харчування відповідно до
класного рівня, інформацію про вплив
харчування на вивчення математики,
читання та письма; місячні заходи, які
включені в меню початкових шкіл (Kid
Power), та статті про здоров'я для бать�
ків (Parent Power).

Щомісячні статті відділ публікує у
шкільних та окружних газетах. Наші
меню та ресурси про здорове харчуван�
ня в освіті ви можете знайти на веб�сай�
ті: http://www.sanjuan.edu/food/.

Ціни
Молоко $0.30
Сніданок у початкових школах (у дея�

ких) $1.25
Обід в початкових школах $2.00
Сніданок у середніх та старших шко�

лах $1.50
Обід у середніх та старших школах

$2.50
Додаткові харчові продукти та соки –

змінюються.



Вимоги про щеплення (Ed.Code §
49403 та 48216; District Policy 5141.3)

Державний закон вимагає, щоб для
допущення до школи всі студенти,
молодші 18 років, повинні бути пов�
ністю імунізовані згідно з вимогами
державного Департаменту Охорони
здоров'я.

Імунізації, потрібні для допущення
до дитячого садка:

� Поліомієліт
� DPT�Дифтерія / Коклюш /

Стовбняк
� MMR�Кір / Краснуха 
� ГЕПАТИТ�B
� Вітряна віспа
Імунізаційні вимоги для допуску до

7�го класу:
� MMR � дві ін'єкції, якщо не зро�

били у молодшому віці
� Гепатит B � серія із трьох ін'єк�

цій, якщо не зробили у молодшому ві�
ці

Усі інші нові учні, які не повністю
отримали імунізацію згідно з окруж�
ними правилами, визначеними дер�
жавним Департаментом Охорони здо�
ров'я, допускаються тільки за умови,
що вони отримують будь�яку додат�
кову імунізацію у вказаний період.

Можливий дозвіл на скасування
імунізації з медичних причин або ре�
лігійних поглядів. Батьки повинні під�
писати відмову, щоб отримати це
звільнення.

Лікар повинен провести перевірку
для встановлення медичних причин.

На випадок спалаху хвороби, від
якої дитина не була імунізована, він
або вона мають залишатися вдома на
період карантину.

Студенти, які не дотримуються ви�
мог, повинні бути виключені зі школи.
Якщо ви маєте питання про запис
імунізації вашої дитини і/або статус
допущення, контактуйте із школою
вашої дитини.

Заразні або інфекційні захворю-
вання (Ed. Code § 49451)

Дитину, можливо, відправлять до�
дому, якщо за симптомами буде виз�
начено, що він/вона захворіли на ін�

фекційну хворобу. Дитина не зможе
продовжувати навчання, доки праців�
ники школи не будуть впевнені у то�
му, що дитина цілком здорова.

Вимоги щодо медичного обсте-
ження (Health and Safety Code §
124105)

Штатний закон зобов'язує батьків
учнів перших класів у процесі реєс�
трації надати довідку про медичне
обстеження або прохання про медич�
не обстеження. Медичне обстеження
може бути проведене за 18 місяців пе�
ред початком або через 90 днів після
початку навчання у першому класі.
Ми пропонуємо батькам обов'язково
пройти цей огляд.

Звільнення від медичної перевір-
ки (Ed. Code § 49403, 49450-49451)

Округ має свої правила стосовно
запобігання та контролю над інфек�
ційними захворюваннями. Не буде
проводитися медичне обстеження тієї
дитини, батьки якої в письмовій фор�
мі попросять звільнення від обсте�
ження.

Видача медикаментів (Ed.Code §
49423-49425; District Policy 5141.21)

Призначений шкільний працівник
може адмініструвати видачу ліків
протягом шкільного дня після письмо�
вого прохання лікаря та батьків/опі�
кунів, з описом методи, кількості та
розкладом, коли приймати ліки.

Адміністрація ліків можлива тіль�
ки для тих учнів, батьки яких та лікар
попросять про це. Ліки будуть вида�
ватися протягом шкільного дня. Строк
дії заяви з 1 серпня по 31 липня, тому
поновлювати заяву необхідно щоріч�
но.

Необхідну форму заяви можна от�
римати у кожному шкільному офісі.
Ліки потрібно принести в шкільний
офіс, в оригінальній упаковці. Батьки
повинні попросити лікаря, виписати
ліки із продовженим строком дії, для
того щоб не видавати ліки під час уро�
ків.
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Щоб упевнитися, що ваша дитина
готова для навчання у штаті Каліфор�
нія, закон Штату EC 49452.8 вимагає,
щоб діти пройшли стоматологічну пе�
ревірку до 31 травня в підготовчому
або першому класі, залежно який із
цих класів – перший рік навчання.
Огляди, які проводилися протягом 12
місяців перед тим як дитина розпоча�
ла навчання, також відповідають цим
вимогам. Закон обумовлює, що огляд
повинен проводитися ліцензованим
дантистом або іншим ліцензованим та
сертифікованим стоматологічним
працівником.

Правила дій на випадок небезпеч-
них для життя алергій (ED. Code
§49403, 49414, 49423, 49423.5 та 4923.6.

Окружне правило 5141.21. Калі�
форнійський Кодекс Title 8: 5193)

Шкільний округ ознайомлений з
тим, що алергічна реакція, що нерідко
спричиняється контактом із речови�
нами, на які в учня є алергія, може
стати загрозою для життя. Джерелом
цих алергенів можуть стати їжа, ме�
дикаменти, комахи і латекс (гума).
Можна зменшити ризик випадкового
потряпляння в зону дії алергенів, як�
що персонал, учні, батьки/опікуни і
лікарі працюють, щоб створити без�
печне для дитини середовище. 

Якщо учень має небезпечну для
життя алергію, обов'язком батьків є
повідомити шкільний персонал про
стан учня. Лікар учня повинен склас�
ти спеціальний план щодо запобіган�
ня алергічних реакцій і передати його
в школу. Шкільний персонал має
пройти стажування з розпізнавання
алергічних реакцій і бути обізнаним з
окружними правилами про потенцій�
но небезпечні алергії.

Медичне страхування

Шкільний округ має спільну з Від�
ділом охорони здоров'я програму, що
дає змогу округу отримувати феде�
ральні фонди у рамках програми Ме�
дикейд на деякі медичні послуги (пе�
ревірка слуху і зору, медогляд) окре�
мим учням у школі. Відповідно до

Постійна видача ліків (Ed. Code §
49480)

Закон Штату зобов'язує батьків та
опікунів повідомити у школу, якщо
їхня дитина хворіє і приймає ліки
(при таких хворобах, як астма, гіпер�
активність, діабет, епілепсія).

Перевірка на сколіоз (Ed. Code §
49451 та 49452.5)

Згідно із законом Відділу освіти Шта�
ту, дівчата у 7 класі і хлопці у 8 класі
проходять медичний огляд для вияв�
лення сколіотичних захворювань. Ог�
ляд можна скасувати за письмовим
проханням батьків. Ми повідомимо
батькам, якщо у дитини будуть знай�
дені певні відхилення.

Перевірка зору (Ed. Code § 49450-
49457)

Перевірка зору у кожної дитини,
включаючи перевірку сприйняття
світла та кольорів, буде проведена під
час зарахування у школу і як мінімум
один раз упродовж кожного третього
року для учнів 1, 3, 6 та 8 класів. Від
огляду можна відмовитися за наяв�
ності письмового дозволу окуліста.
Батьки отримають повідомлення, як�
що у дітей будуть виявлені проблеми
із зором.

Перевірка слуху (Ed. Code § 49452
та 49454)

Перевірка слуху в учнів 1, 2, 5, 8 та
10 класів буде проведена лікарем
u1072 або у лікарні. Батьки можуть
письмово відмовитися від перевірки
слуху. Батьки отримають повідомлен�
ня, якщо діти не пройдуть перевірку.

Стоматологічна перевірка

Учні у деяких школах округу мо�
жуть пройти стоматологічну перевір�
ку в рамках освіти по здоров'ю. Якщо
батьки не хочуть, щоб їх діти переві�
рялися, можуть подати письмове про�
хання.
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правил міського Відділу освіти ми по�
відомляємо вас, що медична інформа�
ція про цих учнів може бути спрямо�
вана у бухгалтерію округу.

Ця інформація буде надіслана кон�
фіденційно. Існує контракт із нашим
посередником, що забезпечує збере�
ження особистої інформації; також
наш посередник керується постанова�
ми HІPAA (Federal Health Іnsurance
Portabіlіty & Accountabіlіty Act).
Шкільні медичні послуги для учнів не
зміняться у зв'язку з цією програмою.
Учням не буде відмовлено в послугах,
необхідних для відвідування школи, і
батьки не повинні будуть їх оплачу�
вати.

Добробут / Харчування (правила)
(Ed. Code 38085, 49430-49436,

49490-49493, 49500-49505, 49510-
49520, 49530-49536, 49547-49560,
49570, 51222-51223)

В окрузі існують правила щодо
добробуту/харчування, які відповіда�
ють федеральним і державним вимо�
гам згідно координованих програм
здоров'я у школі, харчування, фіз�
культури і атлетизму, всебічної  вале�
ологічної освіти.

Нові закони, прийняті 1 липня, 2007
(SB�12 та SB�965), обмежують про�
даж напоїв та їжі, що не відповідають
вимогам здорового харчування на те�
риторії школи, ці зміни внесені у пра�
вила округу. Ви маєте доступ до цих
правил (3550, 3553, 3554, 5030, 6142.2,
та 6142.7)  та через нашу сторінку в
Інтернеті: http://www.sanjuan.edu.

Інформація про здоров'я дитини

Медичний персонал (шкільні мед�
сестри, Lon's, медасистенти) є не в
усіх школах округу. Медичні сестри є
лише за умови необхідності догляду
за дітьми�інвалідами, або під час про�
ведення медичних оглядів (зір, слух
та сколіоз).

Обов'язок батьків – інформувати
працівників офісу та кожного вчителя
про фізичний стан дитини. Якщо ва�
шій дитині потрібна додаткова медич�
на допомога протягом преребування в

школі вдень, вам потрібно зустрітися
із представником адміністрації шко�
ли, шкільною медсестрою та іншими
працівниками школи для створення
індивідуального плану освіти.

Ми рекомендуємо створити "buddy
system" (приятелі) для однокласників
учня, повідомивши їм стан дитини і
що потрібно робити у непередбачува�
них випадках.

Більш детальну інформацію від�
носно непередбачених випадків та
карток на непередбачений випадок
дивіться на сторінці 45.

24

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

ЗДОРОВ'Я



да буде направлена батькам учнів і во�
на включає обов'язок школи в наданні
високоякісного навчального плану,
обов'язок батьків стежити, підтримува�
ти і поліпшувати навчання своєї дитини
і важливість співробітництва між бать�
ками і вчителями через щорічні конфе�
ренції, звіти про розвиток учня, доступ
до персоналу і можливість добровільної
допомоги, участь і спостереження за
освітніми програмами. Округ підтримує
такі освітні програми та дії:

Добровільні помічники

Округ високо цінує участь батьків і
представників громадськості як поміч�
ників у класі, репетиторів з малювання
і читання. Використання добровольців у
роботі округу повинне бути погоджене
із законом і іншими правилами, вклю�
чаючи тести на туберкульоз і зняття
відбитків пальців. Добровольці можуть
бути запрошені для заповнення бланка
інформації про добровільного помічни�
ка. Округ вітає проекти із самовдоско�
налення (проекти "допоможи собі сам"),
що удосконалюють клас або школу, від�
повідають на специфічні потреби, не
порушують правила безпеки, не вима�
гають серйозних витрат і не суперечать
законодавству про працю. Директор бу�
де допомагати використовувати окруж�
ний процес допомоги перед початком
добровільних робіт, включаючи, але не
обмежуючи проектами благоустрою,
фарбування, нагляду за рослинами і
прибирання території.

Відвідувачі

Батьки й інші люди можуть відвіду�
вати школи округу.

Однак, для безпеки наших учнів, усі
відвідувачі повинні зареєструватися в
шкільному офісі, коли вони прибувають
на територію школи.

Заохочення на рівні школи

Батьки й інші люди можуть відвіду�
вати школи округу.

Однак, для безпеки наших учнів, усі
відвідувачі повинні зареєструватися в
шкільному офісі, коли вони прибувають
на територію школи.

Шкільний округ Сан Жуан вітає
участь батьків, учнів, співробітників і
представників громадськості в розвит�
ку, впровадженні й оцінці основних і
додаткових програм, участь батьків у
консультативних радах і комітетах, що
обговорюють події в окрузі.

Для підтримки поліпшення акаде�
мічної успішності учнів окружний комі�
тет, що включає представників від різ�
них батьківських груп, разом з персо�
налом округу розробили план для учас�
ті батьків. План участі батьків у житті
школи описує, що очікує округ від
участі батьків і як округ буде зацікав�
лювати їх для участі у спеціальних за�
ходах для батьків. Щорічно округ разом
із батьками проводитиме оцінку плану
про участь батьків у житті школи і його
ефективність.

План залучення батьків включений у
план округу щодо поліпшення успіш�
ності учнів і поліпшення показників
шкіл. Він також був схвалений Радою
освіти і знаходиться на сторінці округу
в Інтернеті: www.sanjuan.edu. План
можна отримати в офісі школи або ок�
ругу.

План участі батьків перекладений на
іспанську, російську, румунську і укра�
їнську мови.

Кожна школа округу працює з бать�
ками над спільною розробкою свого
плану щодо залучення батьків. Кожен
план буде описувати, як школа залуча�
тиме батьків у планування, перегляд і
поліпшення шкільних програм.

План буде описувати, як школа на�
даватиме батькам роз'яснення щодо
навчального плану, академічних пере�
вірок, очікуваного від учнів досягнення
належного рівня і можливостей участі у
прийнятті рішень щодо освіти своїх ді�
тей. Шкільний план участі батьків буде
щорічно переглядатися і схвалюватися
шкільним комітетом і Радою правління
як частина плану з поліпшення шкіл.

На додаток, кожна школа буде про�
водити щорічні збори, щоб інформува�
ти батьків про вимоги, про участь у
плануванні, перегляді і поліпшенні
програм і про роль батьків у житті шко�
ли.

Як частина плану участі батьків,
кожна школа буде мати спільно розроб�
лену і схвалену угоду з батьками як
частину плану з поліпшення шкіл. Уго�
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Батьківський комітет керівника ок-
ругу (SPAC)

Керівник округу зустрічається із
представниками батьків від різних
шкіл, як правило, кожну третю п'ятни�
цю місяця в окружному офісі. Телефо�
нуйте 971�7100 за більш детальною ін�
формацією і розкладом.

Ревізійні громадські комітети щодо
перевірки стану шкіл і ремонтів

Принципом голосування були визна�
чені плани Measure S в 1998 та Measure J
в 2002, які надають фонди для ремонту
і модернізації шкіл через округ. Реві�
зійний громадський комітет був створе�
ний для того, щоб контролювати витра�
ти коштів і використання їх за призна�
ченням. Комітет зустрічається кожного
кварталу для перевірки ходу будівниц�
тва шкіл та перевірки проектів і оцінки
бюджету. Комітет запрошує представ�
ників громадськості до участі в цих зус�
трічах. Дати, місце, час і інша інформа�
ція знаходиться на веб�сторінці шкіль�
ного округу.

Спеціальна освіта

Порадницький комітет спеціальної
освіти (CAC) допомагає округу коорди�
нувати громадські ресурси, які мають
стосунок до спеціальної освіти, дає по�
ради відносно питань спеціальної осві�
ти. Під час щомісячних зустрічей члени
комітету отримують інформацію від�
носно програм і законів (тел. 971�7953).

Школа-до-кар'єри

Порадницька рада Школа�до�
кар'єри складається із представників
бізнес�компаній, індустрії та уряду, а
також батьків, учителів та адміністра�
ції. Члени ради визначають та надають
Окружній Раді інформацію про потреби
та вимоги програми Школа�до�кар'єри.
Для інформацієї телефонуйте: 971�
7160.

Освіта для талановитих та обдаро-
ваних (GATE)

Окружний GATE�комітет склада�
ється із батьків, адміністраторів та уч�
нів. Комітет перевіряє та рекомендує
Раді освітні плани, нововведення та

оцінку програми GATE і слугує органом
захисту учнів програми (телефонуйте
971�7205).

Батьківський комітет програми
вивчення англійської мови (ELAC)

Школи, у яких навчається 21 або
більше учнів, які вивчають англійську
мову, повинні створити такий комітет
(ELAC).

ELAC дає поради шкільній раді у
створенні Індивідуального плану для
підвищення активності учнів. Також
ELAC надає рекомендації директору та
працівникам відносно шкільних прог�
рам для тих, хто вивчає англійську мо�
ву. На додаток, ELAC допомагає у ство�
ренні програм оцінювання школи, пере�
пису мовних груп (R30LC), допомагає
пояснити батькам важливість регуляр�
ного відвідування школи.

Батьківський комітет програми вив�
чення англійської мови отримує додат�
кову підготовку, яка планується на рів�
ні усіх членів комітету, щоб усі члени
комітету виконували свої обов'язки від�
носно закону (EC 35147 (c)�; 5 CCR
11308(d)

Окружний батьківський комітет
програми вивчення англійської мови
(DELAC)

Якщо в окрузі навчається 51 або
більше учнів, які вивчають англійську
мову, округ повинен створити окруж�
ний батьківський комітет (DELAC).
Кожна школа, у якій навчається 21 або
більше учнів, які вивчають англійську
мову, повинні направити в окружний
комітет представника від школи.

Комітет DELAC зустрічається раз на
два місяці протягом шкільного року.
DELAC має можливість давати поради
окружній освітній раді SJUSD відносно
головного плану, перевірок, окружних
цілей і напрямів, створення плану з ме�
тою упевнитися, що кожен учитель та
освітні послуги, адміністрація мовних
груп, коментарі відносно рекласифіка�
ції, а також відносно письмових пові�
домлень, які надсилаються батькам.
Раз на рік проводиться тренування для
цього комітету після консультацій із
членами комітету, для того щоб допо�
могти членам комітету виконувати свої
законні функції (EC 62002.5,5217(a);5
CCR 11308(d); 20 USC 6312(g)(4).
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навчанні. Показники, які повідомляють
про проблеми:

� Оцінки "D" або "F" з англійської та
математики;

� Не відповідає вимогам стандартів
з мови або математики і оцінки:

� Оцінки у табелі 1�ці по читанню 1,
2, та 3

� Оцінки у табелі 1, по математично�
му стандарту 1

� Окружні перевірки з читання,
письма та математики

У нашому окрузі ми не ставимо за
мету залишити учня на другий рік, але
допомогти учневі покращити свої знан�
ня з читання, письма та математики,
так, щоб не залишати його/її на другий
рік. Ми робимо все для того, щоб визна�
чити учнів, які відстають, якнайшвид�
ше, і створити академічну допомогу в
школі, а також влітку через окружну
програму продовженого навчання.

Важлива новина � те, що при регу�
лярному відвідуванні, додатковій допо�
мозі у школі і додаткових занятях вдо�
ма здібності учня розвиваються дуже
швидко.

Учителі повинні надати письмову ін�
формацію із описом того, що учні по�
винні знати, закінчивши клас. Протягом
року батьки отримують табелі, а також
перевірені роботи учня, і завдяки цьому
вони бачать розвиток знань учня. Якщо
роботи учня  мають рівень "нижчий" від
класного рівня або у батьків є певні зау�
важення відносно розвитку учня, ми
рекомендуємо зустріч із учителем.
Учитель пояснить, які додаткові послу�
ги можна отримати в школі або на рівні
округу, а також про додаткові завдан�
ня, які учень може робити вдома для
покращення своїх знань. Чим раніше
ми почнемо разом працювати, тим
швидше учень почне досягати успіху.
По більш детальну інформацію звер�
ніться до директора школи.

Батьки/опікуни можуть оскаржити
рішення про залишення на другий рік,
але запит повинен бути від сторони, яка
подає апеляцію, щоб показати, чому рі�
шення вчителів повинно бути інакшим.

Апеляція буде розглянута директо�
ром школи, остаточне слухання буде
зроблене безпосереднім керівником ди�
ректора. Апеляція повинна бути роз�
глянута протягом 30 днів від подачі
апеляції на кожному етапі.

У нашому окрузі ми використовуємо
різні способи, щоб повідомляти батькам
про академічний розвиток їх дітей. Сис�
тема включає табелі, перевірку розвит�
ку учня відносно академічних стандар�
тів, повідомлення про розвиток, індиві�
дуальні та загальні батьківські конфе�
ренції. Під час вечора Back�to�School
Night батьки знайомляться з учителя�
ми, класними та шкільними правилами,
процедурами, шкільними програмами
та працівниками. Також, можливо,
батькам нададуть інформацію про ви�
моги щодо освіти відносно кожного
класного рівня.

Окружні академічні стандарти 

Працівники округу ознайомлюють
батьків та учнів з інформацією про
можливості учнів відносно академічних
вимог штату, про те, що учні повинні
знати і можуть виконувати. Перевірка
буде проводитися за допомогою Калі�
форнійських Стандартизованих тестів;
Каліфорнійський тест перевірки успіш�
ності � 6�й випуск, а також інших зав�
дань від округу, які учні виконують у
класі. Батьки можуть отримати копію
академічних стандартів в офісі школи.

Більше інформації відносно штатних
стандартів можна знайти на сторінці: at
www.cde.ca.gov/standards.

Переведення та залишення на дру-
гий рік 

Нові закони вимагають бути більш
суворими відносно учнів, яких потрібно
залишати на другий рік, або не перево�
дити учнів в наступний клас, якщо їхні
знання з читання та математики нижчі
від класного рівня. Новий закон вима�
гає, що усі повинні працювати разом �
учні, вчителі, батьки та шкільні праців�
ники – для того, щоб учень отримав хо�
ча б базові знання з читання, письма та
математики з кожного класного рівня,
так щоб учні були готові навчатися у
наступному класному рівні.

Учні, які мають низькі оцінки з мов�
них предметів (англійської або матема�
тики), перебувають у небезпеці бути
залишеними на другий рік. Табелі та
повідомлення про розвиток, те, на що
потрібно звернути увагу, заздалегідь
повідомляють батькам про проблеми у
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Повідомлення батькам у початко-
вих школах

(Батьки учнів шостих класів у серед�
ніх школах повинні дізнаватися інфор�
мацію у школах, де навчаються їх діти).

Повідомлення у початкових школах
включають:

Перший триместр – Back�to�School
Night, батьківські зустрічі, табелі; Дру�
гий триместр – якщо потрібно, батьків�
ські зустрічі: якщо показники учня
нижчі від класного рівня та якість праць
учня незадовільна.

Індивідуальні батьківські конферен�
ції використовуються з метою повідо�
мити про розвиток учня. Під час цих
зустрічей ми пояснюємо результати
тестів та приклади робіт учня; табель
учня; сильні сторони кожного учня, ок�
ремо слабші сторони та потреби; освіт�
ній план для учнів; домашні праці; запи�
тання про компетенцію та дисципліну;
вислуховуємо скарги батьків та запи�
тання. Табель показує успішність учня
з читання, письма, слухання/мовлення,
математики, науки, суспільствознав�
ства, мистецтва, музики, фізичної куль�
тури, старанності та соціальних якос�
тей. Також у табелі указані пропущені
дні та запізнення.

Незалежно від того, що ви маєте мож�
ливість призначати конференції у будь�
який час протягом року, для батьків усіх
учнів призначають зібрання наприкінці
першого триместру. Зібрання після дру�
гого семестру призначають тільки для
батьків учнів таких категорій:

1. Мають оцінку нижчу від необхід�
них стандартів.

2. Потребують покращення у старан�
ності, соціальних навиках та у праці.

3. Батьки яких попросять зустрітися.
4. Батьки нових учнів. які не зустрі�

чалися із осені.
Під час Back�to�School Night батькам

надають інформацію про академічні
стандарти для кожного класного рівня.

Табелі надсилаються батькам тричі
на рік після кожного триместру. Шкіль�
ний календар із важливими датами зна�
ходиться на сторінці 58.

Протягом року учнів оцінюють за ок�
ружними академічними стандартами за
шкалою від 1 до 4:

4 = показники "вищі", ніж досягнення
для певного класного рівня

3 = показники "на рівні" досягнень
для певного класного рівня

2 = показники "майже на рівні" до�
сягнень для певного класного рівня

1 = показники "нижчі" від досягнень
для певного класного рівня

Також повідомляється про старан�
ність, соціальні навики та самокеруван�
ня. Показники оцінки: O (відмінно), S
(задовільно/добре) та N (потребує по�
кращення).

На додаток до табелів, усередині на�
вчального періоду у першому триместрі
батьки отримують повідомлення про
розвиток, а також у другому і третьому
семестрі, учням, які відстають від клас�
ної програми і потребують покращення
у старанності, соціальних навиках, са�
моконтролі. Учні, батьки та вчителі роз�
роблять плани допомоги для покращен�
ня оцінок та/або поведінки перед тим,
як надсилаються табелі. На додаток, ми
заохочуємо батьків тримати зв'язок із
учителем через записки, emails, теле�
фонні дзвінки та/або зустрічі.

Повідомлення у середніх школах

Табелі у середніх школах надсила�
ються чотири рази на рік. Оцінки позна�
чаються літерами від A до F за кожний
клас, у якому навчаються учні. У табелі
також оцінюється старанність учнів:
оцінки O (відмінно), S (задовільно/доб�
ре) та U (незадовільно) за кожний клас.

Повідомлення у старших школах

Табелі у старших школах розроблені
з метою показати рівень розвитку учня.
Оцінки за кожний семестр виставля�
ються літерами від A до F за кожний
клас, у якому відвідував учень, також у
табелі вказані середня оцінка та кіль�
кість отриманих кредитів. Також учите�
лі оцінюють поведінку учня у класі.

Учні отримують табелі поштою, згід�
но із встановленим розкладом, із додат�
ковою інформацією влітку, а також ви
можете отримати їх у шкільному офісі.
Лист із попередженням буде надісла�
ний тим учням, які відстають із певних
предметів.

Після кожного семестру  учні стар�
ших шкіл додатково отримують транс�
крипт, у якому указані курси, оцінки та
розвиток відповідно до шкільних та ок�
ружних вимог до закінчення школи. Уч�
ні та батьки повинні тримати тісний
зв'язок із шкільним порадником протя�
гом усього періоду навчання у старшій
школі, щоб пройти усі необхідні для за�
кінчення класи і курси.
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мати дозвіл директора, щоб пройти на
територію школи to be on campus. В усіх
школах є сигналізація.

Правила безпеки після навчання у
школі

Ми заохочуємо батьків брати участь у
програмах безпеки у школах та поясни�
ти правила безпеки для своїх дітей, особ�
ливо про час після школи. Учні знахо�
дяться під наглядом протягом шкільного
дня та під час проведення шкільних та
післяшкільних заходів.

Після шкільного дня школи округу
Сан Жуан відкриті для проведення гро�
мадських заходів. Якщо ваша дитина за�
лишається у школі після закінчення
шкільного дня, будь ласка, поясніть їй
правила безпеки у громадських місцях,
таких як парки, магазини. Також ми
пропонуємо батькам ознайомитися із
планами безпеки і процедурами у школі,
де навчається ваша дитина, та створити
план безпеки для вашого дому на непе�
редбачений випадок.

Закриття шкіл

У непередбачених випадках, наприк�
лад, за штормової погоди, можливо, ви�
никне необхідність закрити школи для
безпеки учнів та працівників. Якщо це
буде можливо, рішення буде прийняте
до початку занять. 

Ми повідомимо батькам про небезпе�
ку по автоматичній телефонній лінії, яка
існує в окрузі. Додаткова інформація бу�
де розміщена на окружній веб�сторінці.

Радіохвиля, на якій повідомляються
новини про небезпечні випадки: KFBK
Radio 1530 AM.

Якщо виникне необхідність забрати
дітей із школи протягом шкільного дня,
батькам повідомлять, як і коли можна
буде забрати дітей.

Скарги щодо безпеки

Якщо ви помітили потенційну небез�
пеку, будь ласка, повідомте про це ди�
ректору школи або у відділ безпеки ок�
ругу за номером: 971�7000. В окрузі існує
24�годинна Гаряча Лінія � 979�TIPS (979�
8477). Ви можете зателефонувати і зали�
шити повідомлення про те, що може ста�
новити небезпеку чи проблему для учнів,
працівників або шкільного майна. Пові�

У нашому шкільному окрузі створені
безпечні умови для навчання. В Сан Жу�
ані 99 % учнів навчаються у школах без
серйозних порушень дисципліни та без�
пеки.

Безпечні школи, партнерська програ-
ма із органами охорони правопорядку 

У школах діє програма "Safe Schools"
у партнерстві із Шерифським департа�
ментом округу Сакраменто. Не чергові
офіцери (Safe School Officers) перебува�
ють на території школи щоденно для по�
силення дисципліни та запобігання пра�
вопорушенням. У місті Citrus Heights на�
дається поліцейська охорона та відпові�
дальність за школи, які знаходяться у
межах міста, включаючи послуги постій�
них чергових офіцерів у школах San Ju�
an та Mira Loma.

Команди та плани безпеки у школах

Додатково, у кожній школі сформова�
ні команди безпеки, які складаються із
батьків та вчителів, а також діє шкіль�
ний план безпеки, який щорічно понов�
люється з метою запобігання проблемам
та для ефективної праці під час неперед�
бачених випадків. В окружну команду
реагування входять представники різ�
них шкіл та працівники округу, що пра�
цюють над планами безпеки та певними
питаннями і отримують щомісячну під�
готовку відносно питань безпеки у сус�
пільстві.

Оцінка безпеки

Інші варіанти охорони безпеки у шко�
лах: строгі правила поведінки та під�
тримки порядку, закриті території шкіл,
охорона, програми вирішення конфлік�
тів, порадники, активні батьківські орга�
нізації, програми допомоги учням, освіта
з акцентами на виховання характеру.
Округ має суворі правила відносно тих,
хто зберігає наркотики, зброю та завдає
фізичної шкоди іншим. Працівники ок�
ругу та волонтери, які працюють із уч�
нями на регулярній основі, здали відбит�
ки пальців та пройшли перевірку кримі�
нальної історії.

Усі шкільні території зачинені. Учні
повинні отримати дозвіл у шкільному
офісі, перед тим як залишити територію
школи вдень. Усі візитери повинні отри�
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домлення повинні бути відносно безпеки,
погроз або про щось, що створить небез�
печну ситуацію для учнів або пошкодить
шкільне майно чи споруди. Усі телефон�
ні дзвінки суто конфіденційні.

Megan's Law – Закон Меган

Програма, яка зобов'язує усіх людей,
які були засуджені за сексуальні дома�
гання відносно неповнолітніх,  реєстру�
вати свої адреси у штаті Каліфорнія.

Головний прокурор штату Каліфорнія
створив веб�сайт (http://www.megan�
slaw.ca.gov) із іменами, фотографіями та
адресами злочинців. Кожний, хто має
доступ в Інтернет, може відвідати цю
сторінку.

Якщо ви були засуджені за сексуальні
домагання і ваша дитина навчається у
школах нашого округу, ви не зможете
працювати волонтером або допомагати у
школі.

Зв'язок на непередбачений випадок

У нашому окрузі створена система ав�
томатичних повідомлень батькам у непе�
редбачених випадках. Система Connect�
ED використовується для повідомлення
батькам для кожної школи окремо.

Система дає змогу зателефонувати
батькам у межах декількох секунд. У не�

передбаченому випадку ця система
швидше за все буде використана для по�
відомлення батькам. Тому дуже важли�
во, щоб у школі була чинна інформація
відносно ваших адреси та телефону.

Також у непередбаченому випадку
батьки можуть знайти інформацію на
шкільній веб�сторінці: http://www.san�
juan. edu. Нова інформація буде викла�
датися на регулярній основі.

Місцеві медіаресурси є важливими
партнерами у повідомленні інформації
для батьків та громадськості. Місцеві ра�
діо, TV та веб�сторінки газет, як прави�
ло, повідомляють найсвіжішу інформа�
цію.

Батьки повинні дотримуватися норм
та здорового глузду під час спілкування
із дитиною по телефону або текстових
повідомлень у непередбачених випадках.

Учні можуть відволікатися від важли�
вих інструкцій, якщо будуть спілкувати�
ся по телефону. Плітки та брехня у та�
ких випадках можуть створити серйозні
проблеми для вирішення ситуації. Бать�
ки повинні довіряти офіційній інформа�
ції, яка буде повідомлятися через Con�
nect�Ed або повідомленням у місцевих
засобах масової інформації.
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

ЗАУВАЖТЕ: Цей розділ містить
загальний огляд прав та обов'язків
батьків учнів Спеціальної освіти.
Зв'яжіться із офісом спеціальної осві�
ти, щоб отримати детальну інформа�
цію (971�7525).

Направлення та перевірка (Ed. Co-
de § 56301-56303 and 56321)

У нашому окрузі є програми для
кожної дитини із особистими пробле�
мами, віком від народження до 22 ро�
ків. Округ координує свою працю із
Окружним відділом освіти та місцеви�
ми агенціями, які допомагають учням
із особистими проблемами. Кожний,
хто знає дитину, котра має особисті
проблеми, може зателефонувати у
школу.

Ви можете зателефонувати в офіс
спеціальної освіти: 971�7525.

Батьки, які підозрюють, що їх дити�
ні потрібна додаткова допомога, повин�

ні проконсультуватися із директором
або представником програми у школі
вашого району щодо спеціальної осві�
ти та перевірки. До того, як дитина
почне отримувати спеціальну освіту,
повинна бути проведена перевірка за
участю батьків для визначення потреб
та проблем учня. Працівники школи
допоможуть батькам та учням знайти
відповідні послуги завдяки відділу
спеціальної освіти, пройти перевірку
та отримати послуги. Для проведення
перевірки зв'яжіться із ресурсним
спеціалістом або директором школи
або зателефонуйте за номером 971�
7525.

Індивідуальна освітня програма
(IEP)

Після перевірки учня буде проведе�
на зустріч команди Індивідуальної Ос�
віти (IEP) для визначення придатності
учня для спеціальної освіти. Послуги



округу створять Освітній план допомо�
ги у приватній школі, відповідно, кон�
сультації логопеда та окуліста.

Кожного року батьки учнів, які от�
римують послуги через План Допомо�
ги у приватних школах, отримують
запрошення зарахувати дітей у за�
гальноосвітню школу для зарахування
на програму спеціальної освіти і отри�
мання послуги через IEP. Якщо батьки
відмовляться, чинність Плану Допомо�
ги у приватних школах продовжиться.
Дитина буде перевірятися кожних три
роки, для визначення підлеглості для
програми спеціальної освіти.

Процедурний захист (Ed. Code §
56500)

Батьки, які не погоджуються із виз�
наченням перевірки, чи не погоджу�
ються із Тим, що дитина буде навчати�
ся у загальноосвітній школі, мають
право почати процес слухання, щоб
переконатися у правильності рішення
окружної комісії. Правила початку
юридичних дій знаходяться на звороті
форми прохання про спеціальну освіту
і в буклеті про права батьків. Цей до�
кумент можна отримати у будь�якій
школі округу, звернувшись до дирек�
тора чи спеціаліста програми, також
ви можете отримати інформацію, зате�
лефонувавши за номером (971�7525).
Прохання про початок проведення пе�
ревірки у письмовій формі надсилайте
за адресою: Special Education Division,
Office of Administrative Hearings, 2349
Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacra�
mento, CA 95833.

Процедура скарг (C.A.C. Title 5, §
3080) – Федеральні та штатні закони
визначають, що кожна людина, гро�
мадська агенція або установа можуть
подати письмову скаргу керівнику
штатного освітнього департаменту із
фактами та доказами того, що округ
порушує певні закони у наданні спеці�
альної освіти та послуг, пов'язаних із
цим. Якщо батьки вважають, що права
дитини, яка навчається за програмою
спеціальної освіти, були порушені, во�
ни повинні звернутися у Відділ Спеці�
альної освіти за номером: 971�7525. Та�
кож батьки можуть звернутися в Cali�
fornia Department of Education Com�
plaint Division за номером: 327�3537.
Усі скарги повинні бути у письмовій
формі.

спеціальної освіти можуть надаватися
у звичайному класі, ресурсній кімнаті,
у класі спеціальної освіти або у школі
спеціальної освіти. У поодиноких ви�
падках призначається індивідуальна
освіта. Батькам не обов'язково вимага�
ти індивідуальної освіти; у випадку
якщо ви хочете це зробити, потрібно
подати письмове прохання. Батьки мо�
жуть попросити розмістити їх учнів не
в публічних школах у будь�який час
протягом року.

Спеціальні освітні послуги для уч-
нів, які навчаються у приватних шко-
лах 

Нові федеральні та штатні закони
відносно спеціальної освіти містять
суттєві зміни у переліку відповідаль�
ностей округів у наданні послуг для ді�
тей�інвалідів, які були зараховані
батьками у приватні школи. Феде�
ральні та штатні регуляції не вимага�
ють однакової кількість послуг для уч�
нів із інвалідністю в приватних школах
на відміну від учнів у загальноосвітніх
школах. На додаток, від округів не ви�
магається оплачувати послуги, вклю�
чаючи спеціальну освіту та подібні
послуги, для дітей із інвалідністю в
приватних школах або клініці, якщо
округ створив безкоштовне відповідне
навчання (FAPE), яке доступне для
дитини, але батьки вирішили зараху�
вати дитину у приватну школу.

Шкільний округ Сан Жуан продов�
жує приймати направлення для виз�
начення надання спеціальної освіти
для учнів, які мають певні відхилення і
навчаються у приватних школах.
Батьки учнів, які навчаються у при�
ватних школах, повинні зв'язатися із
директором або вчителем спеціальної
освіти у школі, яку згідно району пови�
нен відвідувати учень, та обговорили
причину(и) направлення на перевірку.
Індивідуальна Освітня програма (IEP)
буде створена для учня, який відпові�
дає спеціальній освітній програмі та
подібним послугам, що задовольняють
потреби учня для того щоб безкоштов�
на освітня програма (FAPE) була нада�
на учневі. Послуги спеціальної освіти,
які запропоновані IEP, доступні, якщо
батьки вирішать зарахувати дитину у
загальноосвітню школу.

Якщо батьки вирішать направити
дитину у приватну  школу, працівники
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Округ Сан Жуан не надає страху�
вання для покриття травм, які учні
отримали у школі або під час атле�
тичних змагань. Округ рекомендує,
щоб батьки придбали страховку для
покриття учнів. Згідно із штатним за�
коном, кожен учень, який бере участь
у спортивних змаганнях, повинен ма�
ти відповідну страховку.

Згідно з освітнім 49470�49472 та ок�
ружним правилам 5143, Об'єднаний
шкільний округ Сан Жуан може допо�
могти батькам, за їх бажанням, прид�
бати для учнів – спортсменів страхов�
ку через Студентську Страхову ком�
панію. Інформацію про це можна от�
римати у шкільних офісах. Для де�
тальнішої інформації відносно пок�
риття телефонуйте Diane Edelstein за
1�800�367�5830. Зарахування в Сту�

дентську страхову компанію безкош�
товне.

Округ не надає страхового покрит�
тя на згублене чи ушкоджене рухоме
майно учня. Своє рухоме майно учень
приносить у школу за власним ба�
жанням.

Округ не бере на себе ніякого зо�
бов'язання або відповідальності за
втрату або ушкодження рухомого
майна.
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ТЕСТУВАННЯ УЧНІВ

Протягом шкільного року учні визначених класних рівнів проходять різно�
манітні тестування, а також перевірки на рівні школи. Результати цих тестів
допомагають вчителям та адміністраторам покращувати навчання учнів. Та�
кож це формує інформацію для батьків відносно того, наскільки їхні учні ус�
пішні у навчанні. Результати перевірочних тестів штатного рівня надсилають�
ся батькам поштою. Результати тестів на рівні школи є основним компонентом
у складанні Академічного Індексу Успішності (API), який використовується у
звітовій системі штату. Додаткову інформацію можна отримати в окружному
Відділі Звітності та Організаційної оцінки за номером 971�7200 або в Інтерне�
ті: www.sanjuan.edu/aoe .

Øòàòí³ òåñòè Äàòè Êëàñí³ ð³âí³  

California Standardized Testing and 
Reporting tests (STAR)  

Êâ³òåíü – Òðàâåíü Êëàñè 2-11  

California Alternative Performance 
Assessment (CAPA)  

Êâ³òåíü – Òðàâåíü Êëàñè 2-11  

California High School Exit Exam 
(CAHSEE) 

Áåðåçåíü òà Ëèïåíü  Êëàñè 10-12  

California English Language 
Development Test (CELDT)  

Ëèïåíü – Æîâòåíü Êëàñè K-12  

California Fitnessgram  Ëþòèé – Òðàâåíü Êëàñè 5, 7 òà 9  

 



Загальні правила

Що потрібно робити, коли ви йдете у
школу/із школи або на автобусну зу�
пинку:

� Стійте на тротуарі, якщо він є. Пе�
ресувайтеся по дорозі і уважно слідкуй�
те за рухом транспорту.

� Перед тим як переходити вулицю,
перевірте рух транспорту з обох сторін.

� Не ходіть по газонам та не зривай�
те квіти.

� Поважайте приватну власність ін�
ших.

� Йдіть групами.
� Не розмовляйте з незнайомцями.
� Не погоджуйтесь на те, щоб вас

підвозили незнайомці.
Небезпечна зона шкільного автобуса:
� Слідкуйте за інструкціями водія,

перетинаючи вулицю спереду автобуса.
Водій переведе через дорогу усіх учнів.

� Стійте на 10 футів (3 м) від автобу�
са. Завжди чекайте на сигнал водія для
того, щоб перетинати вулицю. Після то�
го, як ви вийшли з автобуса, швидко
пройдіть 10 футів від автобуса так, щоб
водій міг вас бачити. Ніколи не повер�
тайтеся назад, навіть якщо ви щось за�
губили по дорозі; завжди стійте на від�
стані від автобуса.

Учні повинні:
� Бути на зупинці не пізніше ніж за 5

хвилин до визначеного часу.
� Бути слухняними.
� Сидіти і вставати тільки тоді, коли

потрібно виходити.
� Сидіти обличчям вперед і не роз�

дивлятися довкола.
� Переходити вулицю тільки спере�

ду автобуса.
� Використовувати запасний вихід

тільки в екстремальних випадках.
� Бути уважним та слухняним.
� Чекати автобус тільки на спеціаль�

них зупинках.
� Показувати ID перед тим як сісти в

автобус.
� Повернути повідомлення про пору�

шення не пізніше від 3 днів.
� Сідати в автобус та приїздити тіль�

ки на встановленій зупинці (у шкільно�
му офісі ви можете отримати більш де�
тальну інформацію).

� Займати місце, яке показав водій.

Округ пропонує транспортування
майже в усі школи різних районів міста
для учнів, які мешкають далі, ніж вста�
новлені дистанції:

Класи Початковий до 6: 3/4 милі
Класи 7 до 8: 2 милі
Класи 9 до 12: 3 милі
Округ не надає транспортування у

такі школи: Bella Vista, Del Campo, Enci�
na Preparatory, Mesa Verde та San Juan,
старші школи, у школи, які знаходяться
за межами звичайного відвідування або
у школи, які були вибрані під час вільної
реєстрації.

Години роботи Транспортного Відділу
округу:

7:30 a.m. � 5 p.m. протягом звичайного
шкільного року

7 a.m. � 3:30 p.m. у літній час.

Оплата

Оплата за транспортні послуги у на�
шому окрузі номінальна. Оплата за рік
користування автобусом може бути по�
ділена на варіанти оплати:

$250 за цілий рік користування авто�
бусом ($20 знижка)

$270, якщо оплата буде поділена на
дві частини $135 за семестр.

Оплату можна зробити чеком, money
order, Master Card або Visa. Якщо у вас
виникли запитання про оплату,
зв'яжіться із Транспортним відділом за
номером: 971�7089 або 971�7813. Ви мо�
жете залишити голосове повідомлення
24 години на добу, з вами зв'яжуться
протягом наступного тижня. Учні повин�
ні отримати Картку для проїзду перед
тим як сідати в автобус (ID pass). Існу�
ють певні програми, які допоможуть з
оплатою, якщо у вас проблеми із фінан�
сами. Для того щоб отримати безкоштов�
ний/або за зниженими цінами проїзд,
заповніть Transportation Income Disclo�
sure Form. Форми можна отримати в
шкільному офісі, відділі транспортуван�
ня (971�7089) або на Інтернет�сторінці:
http://www.sanjuan.edu/transportation.
Критерії кваліфікації такі самі, як для
пільгового харчування. 

Якщо учень, який навчається за прог�
рамою спеціальної освіти, повинен бути
забезпечений транспортуванням за пла�
ном, ці послуги будуть безкоштовні.
Потрібно буде отримати проїзний кви�
ток.
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Учні НЕ МОЖУТЬ:
� Приносити в автобус: скейтборди,

самокати, тварин, вогнепальну зброю,
ножі, кулі, скляні пляшки, алкогольні
напої, тютюн або подібні речі, контролю�
ючі речовини, матеріали, які вважають�
ся небезпечними або інші речі, які забо�
ронені на території школи.

� Битися, боротися, бути грубими.
� Носити, вживати, продавати або

бути під впливом контролюючих речо�
вин, тютюну, алкогольних напоїв або ін�
токсикантів.

� Висовуватися із вікна автобуса.
� Кидати різні речі у вікно автобуса.
� Їсти або пити під час руху автобуса.
� Запалювати сірники чи запальнич�

ки.
� Кидатися, бавитися на вулиці, смі�

тити чи руйнувати чужу власність під
час очікування на зупинці.

� Смітити або руйнувати будь�які
частини автобуса.

� Псувати частини автобуса.
� Створювати небезпеку, лаятися

нецензурними словами.
� Користуватися мобільним телефо�

ном, крім непередбачених випадків.

Безпека в автобусі

Інформація про безпеку у школі на�
дається учням у перший день навчання.
Якщо ця інформація не надавалася,
зв'яжіться із школою, у якій навчається
ваша дитина. Працівники округу про�
сять вашої допомоги у тому, щоб діти
зрозуміли і виконували правила пове�
дінки у транспорті. Пояснення правил
поведінки – це партнерська програма
між школою та домом, щоб діти могли
їздити у безпечній і чистій обстановці.

Якщо у вас є запитання відносно пра�
вил поведінки у транспорті або про про�
цес покарань, телефонуйте в транспорт�
ний відділ округу за номером: 971�7076.
Батьки також повинні пояснити учням,
як довго чекати на зупинці і що робити,
якщо автобус не приїхав.

Згідно із чинним законом, Каліфор�
нійський Дорожній патруль не дозволяє
водіям автобусів забирати дітей, якщо
видимість обмежена і якщо автобус не
повністю під'їхав до тротуару. Виконую�
чи цей закон, Транспортний відділ окру�
гу може затримати, або, у поодиноких
випадках, скасувати маршрути. На ви�
падок туманів ми рекомендуємо батькам
відвідати нашу веб�сторінку:
http://www.sanjuan.edu або прослухати
повідомлення таких мас�медіа: KMAX

31, KCRA 3, KOVR 13, KXTV 10 та
KFBK Radio 1530. Ці станції погодилися
повідомляти про затримки автобусів на
випадок туманів. Якщо тільки певний
район знаходиться у зоні туману, стан�
ції не будуть повідомляти інформацію.

Якщо інформація не була надана до
того як діти залишили свій дім, діти не
повинні стояти на автобусній зупинці
довше ніж 30 хвилин.

Процедури покарання

Якщо учень порушив правила, водій
автобуса дасть  учневі письмове заува�
ження. (У цьому випадку, "директором"
може бути помічник директора). Усі зау�
важення батьки/опікуни повинні підпи�
сати та повернути водію.

Погана поведінка та порушення пра�
вил поведінки в автобусі можуть стати
результатом покарань, описаних у Кро�
ці 3. Якщо учень втратить право їздити
на автобусі, він не зможе їздити на іншо�
му автобусі округу.

Крок 1 – Перше порушення
Учень отримує письмове поперед�

ження, яке батьки повинні підписати та
повернути водію протягом 3 днів. Учень
може продовжувати їздити автобусом.

Крок 2 – Друге порушення
Учень отримує письмове зауваження,

і водій вирішує направити учня до ди�
ректора школи або позбавити його права
їздити автобусом на один день. Водій по�
винен повідомити батькам та директору
про своє рішення.

Крок 3 – Третє порушення
Учень отримує письмове повідомлен�

ня про порушення. Водій повідомляє про
це директору, який письмово це офор�
мляє та повідомляє про порушення
батькам у той самий день, якщо можли�
во.  Водій рекомендує, на який час учень
буде позбавлений права їздити автобу�
сом, як мінімум три дні, строком дії від
наступного дня. Директор ухвалює оста�
точне рішення. Письмове повідомлення
про порушення потрібно повернути во�
дію.

Крок 4 – Повторні порушення
Водій готує письмове повідомлення

про порушення. Представник транспорт�
ного відділу повідомить про це директо�
ру і батькам учня. Учень не зможе ко�
ристуватися транспортними послугами
до того часу, доки не буде проведена
зустріч із водієм, представником тран�
спортного відділу, батьками, учнем та
директором. Директор ухвалює рішен�
ня, яких заходів треба вжити.
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Відвідування є дуже важливим
фактором для успішного навчання
кожного учня. В Каліфорнії учні на�
вчаються тільки 180 днів на рік, тому
кожний день відвідування дуже важ�
ливий. Для зручності San Juan Unifi
ed School District створив правила по�
ведінки та відвідування для усіх
класних рівнів.

Закон вимагає постійного відвіду-
вання (Ed. Code § 48200, 48290)

У штаті Каліфорнія вважається,
що освіта дуже важлива для дітей і їх
майбутнього. Штатний закон зо�
бов'язує батьків/опікунів учнів віком
від 6 до 18 направляти у школи, якщо
це не обмежено законом. Батьки, які
порушать закон, будуть притягнуті до
відповідальності. 

Запитання або допомога відносно
відвідування. Якщо у вас виникли за�
питання або вам потрібна допомога
відносно відвідування, зв'яжіться із
учителем або директором вашого уч�
ня. Якщо ви бездомні і вам потрібна
допомога, щоб направити своїх дітей у
школу, телефонуйте 575�2451.

Повідомлення про пропуски

Якщо учень буде відсутній або за�
пізниться, батьки/опікуни повинні
повідомити у шкільний офіс відвіду�
вання перед початком занять. Коли
учень повертається, він/вона повинні
принести письмове повідомлення від
батьків/опікунів, в якому потрібно
написати: дату пропусків, повне ім'я
учня, імена вчителів, клас, дату напи�
сання, причину пропуску, ім'я того,
хто написав та який стосунок ця лю�
дина має до дитини. Пропуски, які не
будуть пояснені вчасно, вважати�
муться  "прогулами".

Конфіденційні медичні послу-
ги(Ed. Code § 46010.1)

За законом, учень може бути звіль�
нений від занять  для проходження
медичних послуг без обов'язкового
дозволу батьків. У нашому окрузі ми
не практикуємо подібного, тому діти

повинні принести дозвіл від батьків,
щоб бути звільненими від занять.

Підтвердження хвороби (Ed.Code
46011)

Середня кількість пропусків через
хворобу у нашому штаті 5 днів. Округ
Сан Жуан дозволяє кожному учневі
пропустити протягом року 10 днів з
поважної причини, без нотатки від лі�
каря або представника школи. Кожен
раз, коли ваша дитина йде на прийом
до лікаря або має документацію/до�
відку про те, що він/вона повинні зна�
ходитися вдома, ви повинні надати ці
документи в шкільний офіс, коли ди�
тина повернеться до навчання. Ці
пропуски будуть задокументовані і не
ввійдуть у загальну кількість: 10 днів.

Учні, які продовжують хворіти піс�
ля 10 днів пропусків, після повернен�
ня до занять повинні надати довідку
про лікування від лікаря. Якщо ваша
дитина знаходиться під регулярним
доглядом лікаря або лікар призначив
лікуватися вдома, перед тим як закін�
читься ліміт 10 днів ви повинні при�
нести довідку від лікаря із діагнозом
хвороби. Пропуски через хворобу, які
не були пояснені протягом 10 днів, бу�
дуть вважатися прогулами і батьки
будуть притягнуті до юридичної від�
повідальності.

Повідомлення про хронічну хворо-
бу

Якщо у вашої дитини знайшли сер�
йозне хронічне  захворювання, ви мо�
жете отримати дозвіл від лікаря від�
носно пропусків школи. У цій формі
лікар повинен повідомити діагноз та
симптоми захворювання, згідно з
якими дитина може продовжувати лі�
куватися вдома, без необхідності за�
лишатися у госпіталі.

Із цим дозволом батьки надають
письмове пояснення пропусків, вка�
завши один із симптомів, які названі
лікарем. Ці пропуски будуть визначе�
ні як дозволені і через поважну при�
чину. Ці форми можна отримати у
шкільному офісі.
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присутності і не повинні проводити
платежі державного пропорційного
розподілу.

"Близькі родичі", як визначається в
Освітньому Кодексі, мається на увазі
матір, батько, бабуся, дід, брат або
сестра, або тих хто мешкає разом у
сім'ї студента. (Ed. Code § 45194) Про�
пуски через інші причини вважають�
ся не поважними, навіть якщо батьки
пояснять пропуск. Для деяких дозво�
лених пропусків батьки повинні попе�
редньо письмово попросити директо�
ра дозволити пропуск, і директор по�
винен розглянути причини пропуску.
Незалежно від того, що заняття про�
пущено з важливих чи неважливих
причин, штат виділяє кошти з пере�
віркою учнів щоденно, якщо учень
знаходиться в школі або на самостій�
ному навчанні (див. нижче).

Самостійне навчання

Якщо учень буде відсутній у школі
п'ять або більше днів (напр., особисті
причини), батьки повинні повідомити
в шкільний офіс не пізніше ніж за два
тижні про перебування на самостій�
ному навчанні. Навіть якщо дозволя�
ється здійснювати таку форму на�
вчання, певні фактори можуть впли�
нути на рішення директора, наприк�
лад: якщо ви звернулися запізно; ака�
демічні, дисциплінарні та інші проб�
леми з поведінкою; не пройдені тести;
нестача матеріалу для надання подіб�
них послуг. Час, коли учень перебува�
тиме на самостійному навчанні, вва�
жається прогулами.

Варіанти для дітей, які не можуть
відвідувати школу (Ed. Code §
48206.3-48208)

Якщо ви знаєте, у який день буде
відсутня ваша дитина, зверніться до
вчителя або директора по допомогу.
Учні, які не можуть відвідувати шко�
лу з причин серйозної хвороби або
травми, можуть навчатися вдома або
у медичному закладі.

Навчання вдома або в госпіталі
(Ed. Code § 48206.3-48208)

Учні, які не можуть відвідувати
школу з причин хвороби або травми

Пропуски, дозволені законом
(Ed.Code §46010, 48205)

Дуже важливо повідомити у шко�
лу, якщо дитина буде відсутня. Згідно
із законом, пропуски вважаються
"дозволеними" тільки з таких причин:

1. Хвороба. Дитина сильно захворі�
ла або має заразну форму хвороби,
температуру більше 100 (38оС), сим�
птоми рвоти або діареї або письмову
довідку від лікаря. Якщо дитина буде
залишатися вдома більше ніж 10 днів,
ви повинні принести у школу довідку
від лікаря про те, що дитина повинна
продовжувати лікування у домашніх
умовах.

2. Через карантин, згідно із вказів�
ками санітарного лікаря.

3. Через медичний, стоматологіч�
ний огляди, прийом в окуліста або
прийом в травматолога.

4. Через відвідування похорон йо�
го/її близьких родичів, але не більше
одного дня, якщо похорон у межах
штату Каліфорнія, і не більше трьох
днів, якщо похорон за межами штату.

5. Через участь у суді присяжних,
згідно із законом.

6. Через хворобу або прийом у ліка�
ря дитини, якщо учень/ця є легаль�
ним опікуном цієї дитини.

7. Через зрозумілі персональні
причини, зокрема такі: свідчення в
суді, відвідування похорон, у зв'язку
із релігійними святами, ритуалами,
інтерв'ю із працедавцем, якщо при�
сутність учня пояснена батьками і
після дозволу директора школи або
офіційного помічника, згідно із прави�
лами округу.

У такому випадку учень повинен
виконати усі необхідні завдання та
тести, які були пропущені. Усі матері�
али потрібно надати у школу і протя�
гом певного часу учень повинен здати
усі роботи і отримати оцінку. Кожен
учитель повинен визначити і надати
еквівалентні пропущеним роботам
завдання, не обов'язково ті самі, які
виконували учні під час відсутності
вашої дитини.

Згідно із законом, пропуски з при�
чини релігійних обрядів не повинні
перевищувати чотирьох годин за се�
местр.

Відсутність вважається, якщо від�
сутні в обчисленні середньодобової
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на період більше ніж три тижні, мо�
жуть навчатися вдома або у госпіталі.
Стан учня повинен засвідчити лікар.
Учні із ментальними проблемами по�
винні надати довідку від психіатра
або план лікування від лікаря. Учень
із тимчасовими фізичними, менталь�
ними або емоційними відхиленнями,
який перебуває у госпіталі або в ін�
ших медичних установах, включаючи
госпіталі штату, може отримувати ін�
дивідуальні уроки у тому місці, де
він/вона знаходиться. Батьки/опіку�
ни несуть відповідальність за те, щоб
повідомити округ або шкільний офіс
про індивідуальні потреби учня.

Зверніться в округ, щоб отримати
інформацію про альтернативні форми
навчання.

Запізнення, прогули (Ed. Code §
48260, 48273)

Штатний закон визначає прогуль�
ником учня, який пропустив заняття
без пояснення або запізнився більше
ніж на 30 хвилин три рази протягом
шкільного року. Учень�прогульник та
його батьки порушують закон штату і
можуть бути притягнуті до юридич�
ної відповідальності. Учні можуть
втратити або тимчасово втрати чин�
ність прав водія (Vehicle Code §
13202.7).

Учні, які постійно прогулюють,
втратять дозвіл на працю. Випускни�
ки, які "пропустили" уроки в еквіва�
ленті рівному 6 дням, можуть втрати�
ти право участі у церемонії випуску.
Якщо відвідування школи стає проб�
лемою, штатний закон може зо�
бов'язати батьків приходити на уроки
разом із своїми учнями.

Прогули/Повідомлення про про-
гули (Ed. Code § 48260.5, 46011)

Письмові повідомлення про прогу�
ли також обов'язкові згідно із закона�
ми штату. Батьки отримують пові�
домлення, якщо їхні діти пропустять
заняття, в еквіваленті, рівному 3 дням
непояснених пропусків. Ви отримаєте
другий лист, якщо дитина пропустить
додатково 2 дні непояснених пропус�
ків. Батьки отримають третій лист,
якщо дитина пропустить додатково
ще один день без пояснення пропус�

ків, а також буде проведена зустріч із
адміністрацією школи для з'ясування
причин пропусків і можливостей
шкільних працівників допомогти сім'ї
та дитині у покращенні відвідування.

Якщо учень пропустив 5 днів з по�
важної причини, але не має доказів
від медичних або шкільних працівни�
ків, батьки отримають лист із нагаду�
ванням про те, що тільки 10 днів
учень може пропустити протягом ро�
ку. Коли 10 днів будуть пропущені без
пояснення, батьки отримають інший
лист із проханням надати пояснення
пропусків про ті дні, коли учень був
відсутнім.

Пропуски, які не будуть письмово
пояснені медичним працівником або
шкільним персоналом, будуть вважа�
тися прогулами.

Зустріч відносно відвідування (Ed.
Code 48320- 48325)

Коли учень буде визнаний як про�
гульник, батьки та учень повинні бу�
дуть прийти на зустріч із Комітетом
Перевірки Відвідування (S.A.R.B.).
Директор школи також буде запро�
шений на цю зустріч. Мета зустрічі –
з'ясувати відвідування школи, записи
про пропуски та створення плану для
того, щоб дитина регулярно відвіду�
вала заняття.

Направлення в юридичний відділ
округу Сакраменто

Якщо учень буде і далі пропускати
уроки після комісії S.A.R.B. або якщо
батьки відмовляться прийти на зус�
тріч S.A.R.B., батьків та учня направ�
лять в Юридичний відділ округу Сак�
раменто для розгляду їх справи через
суд. Учні віком 12 років або старші бу�
дуть направлені в Суд для підлітків
для розгляду справи.
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ди, які будуть порушувати або зава�
жати навчальному процесу;

� пропускати заняття або запізню�
ватися на уроки.

Обшуки

Щоб бути упевненими у цілковитій
безпеці учнів, шкільні працівники або
офіцери поліції можуть провести об�
шук, як передбачено законом. Шкіль�
ні шафи можуть бути обшукані у
будь�який час. Охоронці школи (офі�
цери поліції) можуть використовува�
ти тренованих собак, щоб виявити
наркотики в шафах, автомобілях,
портфелях та інших місцях.

Книги, Шкільна та Приватна влас-
ність

Книги та інші освітні матеріали та
обладнання є власністю шкільного ок�
ругу San Juan Unifi ed School District.
Усі матеріали та обладнання мають
бути чистими, учні повинні бережно
до них ставитися і повернути у відпо�
відному вигляді. Крім іншої відпові�
дальності, учні також повинні будуть
відшкодувати повну вартість підруч�
ника чи іншої речі, якщо вони втрати�
ли придатність до використання з ви�
ни учня.

Шкільний округ Сан Жуан не несе
відповідальності за загублені речі, ак�
ти вандалізму чи вкрадені речі рухо�
мої власності учнів, включаючи речі у
шафах та автомобілях, залишені у
школі, або які були конфісковані. Як�
що учень приніс рухому власність у
школу, він робить це на свій ризик
(дивіться Фінансова відповідальність).

Копії шкільних правил та вимог
дисципліни можна отримати у шкіль�
ному офісі. Коли учень порушує на�
вчальний процес, спочатку вчитель
попередить учня. Якщо учень буде
продовжувати порушувати правила,
він або вона будуть направлені в офіс
шкільної адміністрації для бесіди і
вирішення відносно покарання.
Шкільні працівники повідомлять
батькам, від яких очікується допомога
у покращенні поведінки учня.

Шкільні правила захищають права
учнів та створюють безпечну атмос�
феру для навчання. Учні повинні
вільно навчатися, вчителі повинні
вільно навчати. Учні несуть відпові�
дальність за свою поведінку під час
навчання у школі та шкільних захо�
дів, а також під час дороги до школи
або після занять. Учні повинні відмін�
но навчатися та мати відповідну пове�
дінку, щоб брати участь у позашкіль�
них заходах.

Учні повинні:
� дотримуватися шкільних пра�

вил;
� дотримуватися вказівок шкіль�

ної адміністрації та вчителів;
� поважати вчителя та інших уч�

нів у класі;
� приходити у клас готовими до

навчання;
� працювати протягом усього кла�

су;
� виконувати класні правила, які

встановлені вчителем;
� під час їзди на велосипеді вдяга�

ти шолом.
Загалом учням заборонено:
� приносити зброю або інші небез�

печні предмети;
� зберігати, використовувати, про�

давати, роздавати наркотики, тютюн,
алкоголь або інші контролюючі або
небезпечні речовини або інтоксикан�
ти, включаючи рецептурні медичні
препарати;

� битися, заподіювати шкоду, пог�
рожувати, принижувати інших учнів;

� пошкоджувати приватну влас�
ність інших;

� діяти чи одягати щось, що виго�
лошує або пропагує насилля, антиса�
нітарію чи приниження інших або по�
рушує шкільні правила;

� виявляти неповагу до шкільних
працівників;

� залишати територію школи без
дозволу;

� порушувати класні або шкільні
заходи;

� підроблювати документи;
� грати в азартні ігри;
� приносити пейджери, навушни�

ки, плеєри та інші електронні прила�
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Якщо поведінка учня буде порушу�
вати шкільні правила, шкільні пра�
цівники запропонують таке:

� Зустріч із канцлером (порадни�
ком)

� Зустріч із батьками
� Переведення у іншу школу або

на іншу програму
� Письмову домовленість з умова�

ми, які повинен виконувати учень
� Примусове переведення у іншу

школу або округ
� Направлення у громадські уста�

нови або в пункти охорони правопо�
рядку.

Дисциплінарні наслідки можуть
бути такі:

� Заборона на участь в шкільних
заходах, включаючи перерви, екскур�
сії, спортивні змагання, церемонію
вручення дипломів

� Полишення уроків та навчання в
суботу (учні приносять завдання в
школу)

� Звільнення від навчання в класі
та переведення на іншу програму,
наприклад PASS (Positive Alternative
to School Suspension)

� Звільнення від занять
� Виключення
� Переведення на іншу шкільну

програму чи школу (Наслідки,
стор. 42; права учнів, стор. 54.)

Шкільні працівники мають право
конфіскувати предмети, які забороне�
ні на території школи.

Тимчасове звільнення від занять
(District Policy 5144.1)

Учні можуть бути звільнені від за�
нять, якщо вони порушать шкільні
або окружні правила або якщо вони
створюють небезпеку для здоров'я ін�
ших чи загрожують порушенню
шкільної програми. Звільнення може
тривати від 1 до 5 днів. Під час звіль�
нення учень не має права навчатися у
регулярній шкільний програмі, також
брати участь у святкових церемоніях
і може бути переведений на альтер�
нативні програми. Учитель може за�
просити батьків звільненого учня
прийти у школу, щоб зустрітися із
директором. 

Звільнений учень має право подати
апеляцію, дотримуючись правил ок�
ругу. Для апеляції відносно звільнен�
ня в початкових школах телефонуй�
те, окружному координатору: 971�
7173. Координатор розгляне справу
протягом трьох днів.

Для подання апеляції у середніх та
старших школах зв'яжіться із дирек�
тором школи. Учень, який був звіль�
нений від уроків певну кількість днів
(до 12 днів для класів K�6, до 15 днів у
класах 7�12), буде направлений на за�
сідання окружної комісії для переве�
дення на альтернативну програму в
іншу школу.

Виключення (District Policy 5144)

Виключення означає, що учень не
має права відвідувати школи округу
San Juan Unifi ed School District і бра�
ти участь у шкільних заходах. Вик�
лючений учень буде розміщений на
іншу альтернативну програму. Учень
буде виключений із школи, якщо він
серйозно порушить правила поведін�
ки, наприклад, зберігатиме зброю або
інші небезпечні предмети, завдасть
фізичних ушкоджень іншим учням,
буде зберігати та поширювати кон�
тролюючі речовини, чинитиме грабіж,
вимагання, сексуальні домагання або
бійку. Якщо буде рекомендоване вик�
лючення, учня запросять на адмініс�
тративне слухання або на альтерна�
тивне адміністративному слухання.
Освітня Рада робить остаточне рішен�
ня відносно виключення учня. Під час
процесу виключення учень, можливо,
буде розміщений на іншу альтерна�
тивну шкільну програму або не буде
навчатися в школі протягом 40 днів.
Учні, які були звільнені від занять 12
днів у початковій школі і 15 днів у се�
редніх та старших, будуть примусово
направлені на навчання в іншу школу.

Зброя / Небезпечні предмети (Ed.
Code § 48900 and 48915)

Учні, які принесуть копію або
справжню зброю, ніж, вибухівку або
інші небезпечні предмети, будуть ре�
комендовані на виключення. Штатні
закони вимагають виключення із
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риторії округу. Учні, які будуть помі�
чені в палінні тютюну, будуть притяг�
нуті до дисциплінарної відповідаль�
ності. 

Відвідування класу батьками (Ed.
Code § 48900.1)

Школи, які звільнили учнів за
вульгарну поведінку, пов'язану із
непристойностями, порушенням
шкільної програми та/або неповагу до
шкільних працівників, можуть запро�
сити батьків супроводжувати такого
учня у класах, де він/вона порушува�
ли дисципліну. 

Повідомлення вчителя (Ed.Code §
49079)

Шкільна адміністрація повинна по�
відомляти про порушення за останні
три роки, якщо учень був звільнений
чи виключений із школи, крім випад�
ків із палінням тютюну.

Дискримінація/Сексуальні при-
ниження (Ed. Code § 48900.2; District
Policy 5145.7)

Округ має суворі правила відносно
принижень, дискримінації та сексу�
альних принижень. Учителі розгля�
нуть правила із учнями у класі на рів�
ні, який найбільш придатний для їх
вікової групи. Порушення можуть
стати причиною звільнення або вик�
лючення із школи.

Наслідки

Цей перелік – загальний огляд
можливих наслідків за порушення
шкільних правил, які можуть бути
використані відносно учня. Більш де�
тальний опис правил та наслідків зна�
ходиться у дисциплінарному кодексі
та правилах поведінки, які ви можете
отримати у шкільному офісі. Наслідки
залежать від умов та/або серйозності
порушення. Покарання стають більш
суворими за повторні порушення.

школи тих учнів, які осмислено при�
несли зброю або вибухівку у школу.

Контролюючі речовини (Ed. Code §
48900e-48924; District Policy 5144.1)

Учень, який буде помічений у збе�
ріганні чи використанні контролюю�
чих речовин або інших інтоксикантів,
буде звільнений. Учні, які принесуть
чи поширюватимуть контролюючі ре�
човини, будуть рекомендовані на вик�
лючення із школи.

Якщо ти вживаєш, ти програєш
(Ed. Code § 48902)

Шкільна адміністрація може на�
правити учнів, які були звільнені за
використання наркотиків/алкоголю, в
органи охорони порядку. Учень, який
буде осуджений у підлітковому суді
за використання наркотиків/алкого�
лю, втратить право водити автомобіль
строком на один рік. 

Медичні препарати (за рецептом і
без) – на прохання батьків або лікаря
працівники школи можуть видавати
учневі ліки. В іншому випадку збері�
гання ліків, знеболювальних препара�
тів та прописаних лікарем ліків забо�
ронено приносити в школу без відома
вчителів чи адміністрації. Учні, які
будуть помічені у порушенні цих пра�
вил, будуть притягнуті до відпові�
дальності.

Батьки повинні пояснити дітям, що
є небезпечним приймати пігулки, ме�
дичні ліки або інші препарати, якщо
тільки вони не прописані лікарем,
дозволені батьками/ опікунами або
шкільними працівниками. Деякі люди
у певний час свого життя мають неа�
декватну реакцію на деякі препарати
та ліки. Реакція може виникнути, як�
що людина прийняла більше ліків,
ніж потрібно, протягом дня або якщо
ліки приймаються за графіком, у ве�
ликих дозах.

Тютюн

Паління тютюну заборонено в усіх
спорудах округу, на усій території,
яка належать округу, а також під час
усіх заходів, які відбуваються на те�
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Çà ö³ ïîðóøåííÿ Ìîæëèâ³ ïîêàðàííÿ:  
Ïàë³ííÿ öèãàðîê , òþòþíó  
Íåïîâàãà äî ñòàðøèõ  
Ïîðóøåííÿ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè  
Ï³äðîáêà äîêóìåíò³â  
Íåäîçâîëåíå çáåð³ãàííÿ ³/àáî 
âèêîðèñòàííÿ (ëàçåðíèõ óêàçîê, 
êîìïàêòíèõ êîìï’þòåð³â, ìîá³ëüíèõ 
òåëåôîí³â)  
Àçàðòí³ ³ãðè  
Çàëèøåííÿ òåðèòîð³¿ øêîëè áåç 
äîçâîëó  
Ôàëüøèâà ïîæåæíà òðèâîãà  
²íø³ ïîðóøåííÿ øê³ëüíèõ ïðàâèë  

• Â³äëó÷åííÿ â³ä çàíÿòü ñòðîêîì â³ä  1 
äî5 äí³â 
• Çóñòð³÷ ³ç áàòüêàìè  
• ²íø³ äèñöèïë³íàðí³ ìåòîäè (äèâ³òüñÿ 
ñòîð³íêó 40)  
• Íàïðàâëåííÿ íà ³íøó øê³ëüíó 
ïðîãðàìó 
• Íàïðàâëåííÿ ó â³ää³ë îõîðîíè 
ïîðÿäêó 
• Âèêëþ÷åííÿ  

Çà ö³ ïîðóøåííÿ:  Ìîæëèâ³ ïîêàðàííÿ:   
Áåçêóëüòóð’ÿ/ Âóëüãàðí³ñòü/ 
Íàñì³øêè (â ïîâåä³íö³, ìîâ³ àáî íà 
îäÿãó ÷è îñîáèñòèõ ðå÷àõ)  
Çëîáíà ïîâåä³íêà  
Çâ’ÿçîê ³ç çëî÷èííèìè ãðóïàìè 
Ñåêñóàëüí³ äîìàãàííÿ  
Îáðàçëèâà òà çàãðîçëèâà ïîâåä³íêà  
Á³éêà  
Âàíäàë³çì ÷è ñïðîáà âàíäàë³çìó  
Êðàä³æêà ÷è ñïðîáà êóïèòè âêðàäåí³ 
ðå÷³  
Âîëîä³ííÿ, âèêîðèñòàííÿ ÷è ïðîäàæ 
íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí  

• Â³äëó÷åííÿ â³ä çàíÿòü ñòðîêîì â³ä1 
äî 5 äí³â 
• Çóñòð³÷ ³ç áàòüêàìè  
• ²íø³ äèñöèïë³íàðí³ ìåòîäè (äèâ³òüñÿ 
ñòîð³íêó 40)  
• Íàïðàâëåííÿ íà ³íøó øê³ëüíó 
ïðîãðàìó 
• Ðåêîìåíäàö³ÿ íà âèêëþ÷åííÿ 
Íàïðàâëåííÿ ó â³ää³ë îõîðîíè ïîðÿäêó  
• Â³äíîâëåííÿ 
• Âèêëþ÷åííÿ  

Çà ö³ ïîðóøåííÿ:  Ìîæëèâ³ ïîêàðàííÿ:  

Çàâäàííÿ ïîáî¿â ³íøèì  
Á³éêà  
Êðàä³æêà  
Çíóùàííÿ  
Çáåð³ãàííÿ êîï³¿ àáî ðåàëüíî¿ çáðî¿ àáî 
íåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â (ï³ñòîëåò, í³æ, 
ôåéºðâåðê ³ âèáóõ³âêà)  
Âèêîðèñòàííÿ òà ïðîäàæ àëêîãîëþ, 
íàðêîòèê³â àáî ³íøèõ êîíòðîëþþ÷èõ 
ðå÷îâèí, ë³ê³â  
Ïðîäàæ êîíòðîëþþ÷èõ ðå÷îâèí  

• Óñóíåííÿ â³ä çàíÿòü ñòðîêîì â³ä 1 äî 
5 äí³â 
• Çóñòð³÷ ³ç áàòüêàìè  
• ²íø³ äèñöèïë³íàðí³ ìåòîäè (äèâ³òüñÿ 
ñòîð³íêó 40)  
• Íàïðàâëåííÿ íà ³íøó øê³ëüíó 
ïðîãðàìó 
• Ðåêîìåíäàö³ÿ íà âèêëþ÷åííÿ  
• Íàïðàâëåííÿ â â³ää³ë îõîðîíè 
ïîðÿäêó 
• Â³äíîâëåííÿ 
• Âèêëþ÷åííÿ  
• Ãðîìàäñüêèé ³ñïèòîâèé ñò ðîê  
• Çóñòð³÷ ³ç ïîðàäíèêîì  



� Не змінювати установлені програми
чи настройки (крім документів, які зро�
били ви особисто).

� Заборонено створювати, поширюва�
ти, розшукувати, використовувати або
зберігати інформацію, яка:

� Заборонена законом, правилами ок�
ругу чи школи;

� Порушує авторські права;
� Отримана через незаконне втручан�

ня в приватний розділ або файли;
� Власність округу або іншої людини

(наприклад, закрита реєстрація);
� Нецензурна, порнографічна або еро�

тичного характеру;
� Може викликати збої у системі,

пошкодження або знищення системи,
програм, networks або обладнання;

� Інші обмеження, які обумовлені
шкільними правилами користування
комп'ютером.

Використання комп'ютерів у нашому
окрузі є привілеєм. Учні, які не дотриму�
ються правил поведінки, можуть втрати�
ти привілей користуватися комп'ютером.

Під час праці на шкільних комп'юте�
рах учні повинні виконувати:

� вказівки вчителів та працівників
школи;

� шкільні та окружні правила та
� правила доступу до Інтернет�зв'яз�

ку та мереж.
Учні також повинні поважати права

інших і виконувати такі правила:
� Використовувати комп'ютери тіль�

ки для виконання шкільних завдань та
для освітніх напрямів.

� Не користуватися комп'ютером та
Інтернет�зв'язком для особистих та ко�
мерційних цілей.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

ОДЯГ

Кожна школа розробляє свої правила
одягу. Pasteur, Salk, Sylvan та Will Rogers
середні школи, та Cottage, Dyer�Kelly,
Howe Avenue та Kingswood початкові
школи мають шкільну форму. Батьки по�
винні зв'язатися із директором школи, як�
що вони хочуть отримати дозвіл на аль�
тернативну форму. Зовнішній вигляд учня
повинен відповідати правилам округу.

Усі учні повинні вдягатися охайно, від�
повідно до навчальної атмосфери в K�12
класах. Будь�який одяг, стиль зачіски або
колір волосся, які суттєво порушують
навчальну атмосферу, за винятком дозво�
лених законом про свободу слова, прави�
лами ради або адміністративними регуля�
ціями (see, e.g., BP and AR5145.2), не доз�
волені.

Одяг, ювелірні прикраси та персональ�
ні речі (ранці, гаманці, спортивні сумки,
пляшки для води тощо) із написами вуль�
гарних слів, сексуального характеру, дис�
кримінаційні, нецензурні або із прізвись�
ками, або які закликають до злочинів,

наприклад, використання зброї, наркоти�
ків, алкоголю, тютюну, наркотичних пре�
паратів, або одяг із погрозами, заборонені.
Одяг повинен відповідати розміру, бути
чистим та охайним, відповідати нормам
безпеки, стилю та пристойним. Одяг, який
оголює живіт, інші частини тіла, плечі,
предмети нижньої білизни або інший сек�
суальний одяг, заборонений.

У кожній школі вчителі рекомендують
вдягати сонцезахисний одяг, зокрема кеп�
ки, під час уроків на вулиці чи ігровому
майданчику.

У кожній школі можуть розробити осо�
бисті правила відносно одягу для вулиці,
зокрема перелік одягу чи кепок, які "не
підходять." (Education Code 35183.5) В
PTA у школі San Juan High School працює
відділ прийому та роздачі одягу, одяг на�
дається  сім'ям за рекомендацією школи
чи округу. Якщо ви бажаєте пожертвува�
ти одяг, телефонуйте 725�9637.

ФІНАНСОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Батьки та опікуни несуть фінансову
відповідальність за акти неправильного
використання майна округу, включаючи
вандалізм, вчинені їхніми дітьми. Учні
повинні розуміти, що за це вони несуть
фінансову відповідальність, за більш
тяжкі злочини – кримінальне покарання.
Округ може затримати оцінки, диплом
або табель учня до того часу, поки учень

не відшкодує відповідну суму. Якщо
учень чи батьки не можуть оплатити
збитки, вони будуть направлені на робо�
ти, які будуть еквівалентні сумі завданих
збитків.

Батьки й опікуни також несуть відпо�
відальність за майно округу, яке було на�
дане учневі для освіти (підручники,
шкільне обладнання).
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Сексуальна освіта, Венеричні захво-
рювання та СНІД (Ed. Code § 51930-
51938 and 51202; District Policy 6142.1)

Програми Освіти про Сімейне Життя
надаються в 4, 5 та 6 класах на початко�
вому рівні, у 7�му класі в курсі анато�
мії/здоров'я та фізкультури, у класах з
вивчення  здоров'я та безпеки у стар�
ших школах. Школи самостійно визна�
чають, у який час будуть проводитися
ці уроки. 

Напередодні подібних уроків батьки
отримують письмове повідомлення із
школи. Ви маєте можливість завчасно
перевірити матеріали, які будуть ви�
вчатися, і дати свій дозвіл. Також, якщо
ви не бажаєте, щоб ваша дитина брала
участь у цих уроках, напишіть письмо�
ву відмову.

Фільми/Відеопрограми

Дозволені тільки фільми та відео�
програми, які будуть візуально закріп�
ляти вивчений матеріал. Фільми із R�
rated рівнем, або фільми із ненорматив�
ною мовою, виявами злочинності або
сексуального характеру не дозволені
для показу в початкових та середніх
школах. В старших школах чотири R�
rated фільми про важливі історичні по�
дії дозволені для показу, але тільки піс�
ля письмового дозволу батьків: "Список
Шиндліра", "Клуб радості та вдачі",
"Останній із могікан" та "Слава".

Учителі уважно перевіряють аудіові�
зуальний матеріал і вибирають тільки
те, що відповідає правилам округу; по�
дають спеціальну заявку, фільм для по�
казу повинен бути дозволений директо�
ром.

Фото� і медіадоступ до учнів. Дивіть�
ся додаткову інформацію про права уч�
нів на сторінці 47.

Захист відносно Конституційно за-
хищеної молитви у початкових та
старших школах

Працівники округу San Juan Unifi ed
School District запевняють, що в нас не
існує відповідних правил або заборони в
участі в конституційно захищеній мо�
литві у школах, як обумовлено в "Gui�
dance on Constitutionally Protected Pra�
yer in Public Elementary and Secondary
Schools."

Картки на непередбачений випадок
(Ed. Code § 49408)

Нам потрібно мати необхідну інфор�
мацію про вашу дитину, щоб зв'язатися
із близькими учня на непередбачений
випадок. Батьки повинні повністю за�
повнити картку з обох сторін, включаю�
чи інформацію про здоров'я та телефон�
ні номери на випадок небезпеки. Будь
ласка, заповніть картки та поверніть у
школи як можна швидше. Інформація,
яку ви надасте, буде зберігатися конфі�
денційно, крім імені і прізвища учня.
Якщо протягом року у вас зміниться ад�
реса або телефон, якнайшвидше пові�
домте про це у школу.

Військові рекрути

Федеральний закон дозволяє доступ
військових рекрутів до переліку імен і
прізвищ учнів, їх адрес і телефонів та
кількості учнів, які навчаються у серед�
ніх і старших школах. Батьки можуть
письмово попросити заборонити доступ
до записів про учня без попередження
батьків. 

Таке прохання можна направити за
адресою: Pupil Personnel Services, 3738
Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608.

Уроки зі здоров'я, які суперечать ре-
лігійним та моральним поглядам (Ed.
Code § 51240-51246)

Освітня програма у деяких класах на
певних класних рівнях вивчає знання
про здоров'я людини. Якщо теми цього
уроку суперечать вашим релігійним та
моральним поглядам, ви можете напи�
сати рекомендацію директору школи не
проводити такі уроки для вашої дитини.

Право учнів не брати участі в уро-
ках, де проводяться досліди над твари-
нами (Ed. Code § 32255; District Policy
5145.8)

Учні можуть після письмового запи�
ту батьків попросити звільнити їх з уро�
ків, де проводяться досліди над твари�
нами. Якщо можливо, вчитель повинен
створити альтернативну форму уроку
для таких учнів, щоб вони отримали не�
обхідну інформацію та розуміння цієї
теми.
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ЗАГАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ



Окружне правило 0440.1

У цій секції важлива інформація
відносно правил використння
комп'ютерів і доступу до мережі Ін�
тернет (дивіться окружні правила
нижче). Будь ласка, уважно прочи�
тайте інформацію та обговоріть із ва�
шим учнем(ми). В окрузі San Juan
Unifi ed School District створений нет�
ворк (мережа), SanJuan Net, яка дає
учням можливість доступу в Інтернет.
Інтернет – це сітка, яка зв'язує ко�
ристувачів Інтернет, комп'ютерні ме�
режі та інформаційні сайти в усьому
світі. Учні, які користуються Інтерне�
том, мають доступ у поштову скринь�
ку (email), комп'ютерні програми, фо�
руми, університетські бібліотеки, Біб�
ліотеку Конгресу, інформацію та но�
вини із дослідницьких інститутів то�
що. 

Інтернет відкриває світ для учнів.
Втім, деяка інформація з Інтернету
може бути шкідливою для учнів. Ок�
руг San Juan Unifi ed School District
не має контролю над інформацією,
яка знаходиться в Інтернеті, і має об�
межені можливості, щоб контролюва�
ти, яку інформацію вивчають учні в
Інтернеті. Якщо ви бажаєте, щоб ваша
дитина не мала доступу в Інтернет,
вам потрібно письмово написати ваше
прохання директору школи.

Батьки повинні розглянути прави�
ла відповідної поведінки під час праці
із Інтернетом із своїми дітьми. 

Користуючись зв'язком Інтернет,
учні можуть придбати певні речі, за
які батькам потрібно буде платити.
Округ не несе відповідальності за дії
учнів під час їх праці в Інтернеті, які
порушують правила округу.

Користування комп'ютером є при�
вілеєм, і в будь�який час учень може
втратити цей привілей. На сторінці 43
міститься перелік комп'ютерних пра�
вил. Також важливо розуміти, що ро�
бота в Інтернеті не є приватною або
повністю захищеною. Використання
Інтернету, комп'ютерних зв'язків не
створює можливості повної безпеки.
Округ залишає за собою право пере�
віряти усю надіслану, отриману та
збережену інформацію. Округ не несе

відповідальності за знищені праці уч�
нів на комп'ютері. Батьки також ма�
ють право перевірити інформацію,
над якою працювали їхні діти. Ми бу�
демо вам вдячні, якщо ви поясните
вашій дитині правила під час праці із
комп'ютером.

Текст Окружного правила 0440.1:
Керівна Рада розуміє цінність
комп'ютерів, комп'ютерного зв'язку
та послуг Інтернету в цілях пошуку
інформації та в освіті. Використання
комп'ютера, зв'язку, Інтернету допо�
магає учням в досягненні знань та ус�
пішності. На додаток, комп'ютерні
програми та Інтернет допомагають
працівникам шкіл закріпити матері�
ал, який вивчають учні, та покращити
можливість отримання знань, а також
забезпечують Інтернет�зв'язок між
відділами і школами. 

Округ пропонує комп'ютери та
комп'ютерний зв'язок та Інтернет�
послуги для  досягнення цілей та для
освітніх послуг. Керуючий округом чи
інший представник адміністрації по�
винен створити спеціальні правила
користування комп'ютером, зв'язком
та Інтернетом, а також поставити об�
меження на пошук матеріалів небез�
печного змісту.

Кодекс Обмежень, стаття 313.
УВАГА: Більш детальна інформа�

ція відносно цієї теми знаходиться в
Освітньому Кодексі, пункти: 48900,
51006, 51007, та 60044; Penal Code
пункти 313(a), та 502; U.S. Code, Title
20, пункти 6801�7005; та California
Department of Education publications
"The California Master Plan for Educa�
tional Technology, 1992" та "K�12 Net�
work Technology Planning Guide: Bu�
ilding the Future, 1994."
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Якщо ви вважаєте, що округ порушує
правила відносно зберігання інформації,
ви можете подати скаргу в: Family Po�
licy Compliance Offi ce, U.S. Department
of Education, 400 Maryland Ave., SW,
Washington, D.C. 20202�4605.

Доступ до записів може бути дозволе�
ний працівникам округу San Juan Unifi
ed School District, які мають певний ака�
демічний інтерес. У даному випадку це
шкільний працівник – адміністратор,
керівник відділу, вчитель або працівни�
ки (включаючи медичних працівників,
порадників або психологів); Людина, яка
працює в освітній раді; людина або ком�
панія, з якими школа має контракт про
проведення певної роботи (наприклад,
адвокат, працівник поліції, аудитор, ме�
дичний консультант або терапевт); бать�
ки або учень, які працюють в комітеті,
наприклад, дисциплінарному, або ті, хто
допомагає наглядати за програмами та
порядком у школі. Працівники школи
мають законний інтерес, якщо вони ба�
жають перевірити документацію і запи�
си, відповідно до їх професійної діяль�
ності.

Інформація про учня (Ed. Code
§ 49060 - 49078)

Інформація про учнів може бути на�
дана батьківським організаціям, пред�
ставникам засобів масової інформації,
органам охорони порядку, військовим
рекрутам та в коледжі і університети.
На додаток інформація про учнів випад�
ково може потрапити на сторінки газет
або у випуски новин, або на сторінки в
Інтернеті, а також телевізійні програми,
які виробляються в окрузі.

Інформація про учня може включати:
ім'я учня, класний рівень, адресу, теле�
фонні номери, дату і місце народження,
хобі, улюблені предмети та види спорту,
вагу та зріст для учасників спортивних
команд, дати відвідування (вступ і закін�
чення), освітній ступінь та нагороди,
програми, які найбільше використовува�
лися в освітньому процесі учня тощо.

Якщо ви не бажаєте, щоб фото або ін�
ша інформація про вашу дитину була
опублікована, ви маєте письмово повідо�
мити про це директора чи інших праців�
ників школи, у якій навчається ваша ди�
тина.

Приватність та доступ (Ed. Code
§ 49060-49078, 49408 and FERPA

Федеральні та штатні закони відпові�
дають вимогам відносно доступу до ін�
формації про учнів та їх батьків. 

Повний доступ до персональної
шкільної інформації та записів можуть
отримати:

1. Батьки учнів, яким не виповнилося
18 років.

2. Батьки учнів віком від 18 років або
старших; але вони залежать від батьків,
та

3. Учні, яким виповнилось 16 років чи
більше, закінчили 10�й клас і які зарахо�
вані у коледж.

Батьки чи учні мають можливість пе�
ревірити особисті справи тільки тоді, як
подадуть письмове прохання на ім'я ди�
ректора. Прохання може подати люди�
на, яка має право доступу до інформації.
Протягом 5 днів доступ буде наданий.
Директор розгляне причини необхіднос�
ті доступу до інформації, якщо виникне
необхідність. Батьки або учні можуть
частково або повністю переглянути пер�
сональні записи, які, на їх погляд, не є
достовірними, чи з інших причин, як
визначено у законі. Вони можуть отри�
мати копію за невелику плату.

Окружні правила та процедури від�
носно типів записів інформації, людини,
яка веде записи, інформацію щодо відді�
лів, людей та організацій, які мають дос�
туп для перевірки особистої справи ди�
тини, та процедур перевірки інформації
ви можете отримати в директора школи
або в окружного директора Особистих
Справ Учнів, за номером: 971�7220.

Коли учень переходить в інший
шкільний округ, записи можуть бути пе�
реслані поштою, на запит нового шкіль�
ного округу, у якому буде навчатися ди�
тина. У межах штату Каліфорнія, коли
округ отримає інформацію, батьки отри�
мають письмове повідомлення про те,
що справу отримано, і можуть перегля�
нути/отримати копію (за невелику пла�
ту).

Записи зберігаються та знищуються
відповідно до штатних, федеральних та
окружних правил. Ми знищуємо доку�
менти, крім табелів учня та записів про
щеплення, через п'ять (5) років після то�
го, як учень залишає округ.
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1. Кваліфікація вчителів. На почат�
ку кожного шкільного року, починаю�
чи з 2002�03, місцеві освітні установи,
які отримують фонди, повинні повідо�
мити батькам про їх право на отри�
мання інформації про кваліфікацію
вчителів, які навчають їх дітей, як мі�
німум:

� Чи відповідає кваліфікація вчи�
теля відповідним штатним акредита�
ціям, чи має ліцензію для праці із від�
повідним класним рівнем, предметом.

� Чи навчає вчитель, заміняючи
позицію іншого викладача або має ін�
ший статус

� Науковий ступінь учителя, а та�
кож про усі інші додаткові курси та
сертифікації.

� Якщо учень отримує допомогу
від інших працівників школи, і яка їх
кваліфікація.

Цю інформацію можна отримати у
шкільному офісі.

2. Батьків учнів, які навчаються у
школах, Title I попередять у випадку
якщо вчитель не має високої кваліфі�
кації, згідно з вимогами Каліфорній�
ського відділу освіти, протягом чоти�
рьох тижнів.

3. Батьки учнів, які вивчають анг�
лійську мову, можуть очікувати:

� Що їх дитина буде отримувати
академічні знання і навчати учнів бу�
де кваліфікований вчитель.

� Знати, що їх дитина згідно з рів�
нем знання англійської мови була
визначена і рекомендована для на�
вчання за цією програмою.

� Ознайомитись із можливими ва�
ріантами вивчення англійської мови,
щоб вибрати найбільш придатну для
оволодіння англійською мовою, якщо
такі програми існують.

� Діти будуть навчатися у групах
відповідно до рівня знання англій�
ської мови.

� Діти будуть навчатися у загаль�
ноосвітніх класах, отримуючи знання
у класах математики і інших, не від�
різняючись від інших учнів. 

� Рівень знань та академічний роз�
виток будуть перевірятися щорічно.

� Батьки отримають повідомлення
про результати щорічної перевірки з
описом усіх академічних можливос�
тей, які відкриті для учнів, включаю�

чи можливість подати прохання про
звільнення від послуг.

� Отримати інформацію про ака�
демічний розвиток дитини згідно з пе�
ревірками і тестуванням.

� Брати участь у батьківському
комітеті школи (ELAC), якщо в школі
навчається 21 або більше учнів, які
вивчають англійську мову.

4. Школи із покращенням програ�
ми, виправленням плану або реструк�
тиризації. Усі школи, які були визна�
чені для покращення програми, вип�
равлення плану або реструктириза�
ції, повинні повідомити батькам:

� пояснення про покращення і
яким чином школи порівнюються із
іншими початковими школами або се�
редніми і старшими школами, місце�
вими або штатними освітніми устано�
вами 

� причини визначення
� перелік того, яким чином школи,

які визначені для покращення прог�
рами, будуть виправляти проблеми і
недоліки у програмі

� пояснення того, як місцеві та
штатні освітні установи будуть допо�
магати школам у покращенні

� пояснення того, як батьки будуть
допомагати школам для покращення
шкільної програми

� пояснення із варіантами переве�
дення дитини у іншу школу, про
транспортні послуги і як отримати до�
даткові освітні послуги, якщо потріб�
но. Закон вимагає, щоб інформація на�
давалась батькам у відповідній і зро�
зумілій для них формі і, якщо можли�
во, перекладалась на рідну мову,
якою розмовляють батьки.

5. Поправка до закону про права
учнів (PPRA). PPRA дає батькам і уч�
ням (18 або старші, або малолітні із
швидким розвитком) певні права у то�
му, коли округ проводить опитування,
збір та використання інформації у ко�
мерційних цілях, та під час проведен�
ня психологічних тестів.

Ці права містять таке:
Дозвіл на проведення федеральних

фондових опитувань відносно "персо�
нальної інформації": якщо фонди мі�
ністерства освіти Сполучених Штатів
(ED) потребують опитувань, батьки та
учні, на яких виділяються кошти,
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� Батьки або учні, які відчувають,
що їх права були порушені, можуть
направити скаргу за адресою: Family
Policy Compliance Offi ce, U.S. Depar�
tment of Education, 400 Maryland
Avenue, SW, Washington, DC 20202�
4605.

6. Повідомлення відносно "Потен�
ційно небезпечних шкіл" шкіл:

� Батько/опікун студента в будь�
якій школі, визначеній як потенційно
небезпечна школа, може попросити
переведення учня до іншої школи в
межах району.

Потенційно небезпечні школи виз�
начаються певними критеріями дер�
жавних освітніх установ, включно рі�
вень виключення із шкіл, певні пору�
шення, порушення правил безпеки у
школі (зброя тощо) повторні бандит�
ські напади на учнів та знищення
шкільного майна. Жодна із шкіл окру�
гу Сан Жуан не була визначена як по�
тенційно небезпечна.

тільки письмово можуть дати згоду
про таку інформацію:

� Політичні погляди
� Ментальні або психічні відхи�

лення учня або у його сім'ї
� Сексуальна поведінка та нахили
� Нелегальні, антигромадські дії,

самозвинувачення або незвичайна по�
ведінка

� Критична оцінка членів сім'ї уч�
ня

� Привілейовані або подібні зв'яз�
ки, визначені законом із адвокатами,
державними працівниками, доктора�
ми.

� Віросповідання, погляди, мо�
ральні принципи учня та його батьків

� Прибуток, але не той, що визна�
чений законом для зарахування на
програму

b. Участь в опитуванні та перевір�
ках за бажанням.

Батьки або учні отримують пові�
домлення про такі заходи, але брати
участь у них можуть тільки за своїм
бажанням:

� Заходах, під час яких будуть
збирати, приймати або використову�
вати персональну інформацію, отри�
ману від учнів у комерційних цілях,
або передавати інформацію у інші ус�
танови 

� Опитуваннях, крім фондових, які
цікавляться персональною інформа�
цією

� Будь�які не пов'язані із швидкою
допомогою медичні огляди або пере�
вірки, які проводяться школою або
медичними установами, призначені
школою і не обов'язково пов'язані із
захистом здоров'я та безпекою інших
учнів, крім перевірки слуху, зору або
сколіозу, або інші перевірки, які пе�
редбачені законом держави або шта�
ту.

c. Перевіряйте певні матеріали: 
� Батьки та учні мають право пе�

ревіряти на своє прохання такі ок�
ружні матеріали:

� Результати опитувань учня
(включно матеріали, які використову�
валися під час отримання інформації)

� Документи, які використовували
інформацію, отриману від учнів, для
комерційних та перевірних цілей

� Освітні матеріали, які викорис�
товуються під час уроків

Повідомлення порушень: 
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Антидискримінаційні правила
(Federal Regulation, Title IX; District
Policy 0410)

Освітня рада округу обстоює ство�
рення справедливого для усіх навчан�
ня. Правила округу створюють анти�
дискримінаційні умови відносно статі,
раси, кольору, релігії, національної
приналежності, етнічної групи, сімей�
ного або батьківського стану, фізичної
або ментальної інвалідності або інших
форм незаконних дій.

Рада робить все для того, щоб усі
програми округу мали антидискримі�
наційний напрям.

Програми та приміщення округу
загалом повинні бути підготовлені для
людей�інвалідів. Головний керівник
або його заступник повинні подбати,
щоб усі зацікавлені особи, включаючи
тих, які мають проблеми зору або
слуху, могли отримати інформацію
про різні програми, приміщення і за�
ходи, доступні для них.

Будучи суспільним шкільним ок�
ругом, округ зберігає нейтралітет сто�
совно релігії, не підтримуючи участь
учнів у виконанні релігійних обрядів,
але і не забороняючи їм дотримувати�
ся всіх приписів своєї релігії. Також
адміністрація округу просить персо�
нал округу бути чуйним у наданні
можливості для релігійних переко�
нань учнів, щоб вони могли брати
участь у шкільних і додаткових захо�
дах, не порушуючи обмежень своїх
релігійних переконань.

Шкільний персонал повинен бути
ознайомлений із більшістю важливих
релігійних свят і намагатися не при�
значати, якщо це можливо, важливі
шкільні заходи у ці дні. Головний ке�
рівник округу або його представник
щорічно має надавати всім школам
календар основних релігійних свят.
Шкільний календар повинен створю�
ватися по можливості з урахуванням
цих релігійних свят. Коли конфлікту
не можна уникнути, школи повинні
уникати призначення на релігійні
свята заходів або завдань, що їх потім
важко буде перескласти.

Учні, чиї релігійні переконання ви�
магають якихось дій, повинні проін�
формувати про це шкільну адмініс�
трацію, включаючи вчителів, трене�
рів, консультантів або інший  персо�
нал, на початку навчального року й у
письмовій формі попросити про це.
Вчителі будуть співпрацювати з та�
кими учнями, щоб вони не пропусти�
ли матеріал і не були покарані за ви�
мушений пропуск. 

Шкільна адміністрація відповідає
за інформування свого вчительського,
тренерського й іншого персоналу про
ці правила і спостерігає за виконан�
ням.

Недостатнє знання англійської мо�
ви не може бути бар'єром для участі в
заходах та програмах округу. Додат�
кову інформацію можна отримати в
наших працівників, які розмовляють:
іспанською, фарсі, російською, ру�
мунською, українською, вірменською,
лао, корейською або в'єтнамською, за�
телефонувавши за номером: 971�5260.

Шкільний округ Сан Жуан також
розуміє необхідність створення ака�
демічних програм та надання можли�
вості отримувати освіту для інвалідів.
Дзвоніть Debbie Fleming (971�7062)
для отримання інформації про мож�
ливості та знаходження послуг, захо�
дів та місць, які мають доступ для ін�
валідів.

Скарги згідно із федеральними за�
конами щодо антидискримінаційних
правил чи інших запитань відносно
шкільного округу надавати за адре�
сою:

U.S. Dept. of Education Offi ce for
Civil Rights

50 Beale Street, Suite 7200
San Francisco, CA 94105
Phone (415) 486�5555; Facsimile

(415) 486�5570

Антидискримінація відносно інва-
лідів (Section 504 of the Rehabilitati-
on Act of 1973; Title II of the Ameri-
cans with Disabilities Act of 1990; Dis-
trict Policy 6164.6)

Пункт 504 Реабілітаційного плану
від 1973 та Title II Американського
акту про інвалідів від 1990 – феде�
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можна отримати у шкільного
адміністратора або в офісі, Linda C.T.
Simlick, відділ отримання
скарг/помічника головного порадника
за адресою:

Окружний офіс, 3738 Walnut Ave�
nue, Carmichael, CA (916) 971�7110.

Приниження інвалідів

Приниження інвалідів – це форма
дискримінації, яка заборонена пун�
ктом 504 Реабілітаційного Акту 1973
та Title II Акту американських інвалі�
дів 1990.

(Дивіться "Nondiscrimination Policy
on Disability", вище). Приниження ін�
валідів може бути усним (прізвиська),
мати графічну або письмову форми,
які несуть в собі фізичні знущання,
приниження, насмішки, образи або
фізичні форми знущання відносно ін�
валідів, що створює неможливі умови
і обмежує участь учня в отриманні
послуг, освіти, участі у шкільних за�
ходах. Така поведінка протизаконна і
нетерпима у нашому окрузі. Учні або
працівники округу, які будуть поміче�
ні у подібних діях або викличуть свої�
ми діями чи словами приниження ін�
валідів, будуть притягнуті до дисцип�
лінарної відповідальності. Батьки або
учні, які стали жертвами таких дій,
повинні звернутися до директора
школи або вчителя.

Сексуальні приниження (District
Policy 5145.7)

Правління округу забороняє про�
тизаконні переслідування на сексу�
альному ґрунті стосовно учнів або
вчинені учнями, або іншими людьми в
окрузі. 

Правління округу зобов'язується
підтримувати належну для навчання
обстановку, вільну від усяких перес�
лідувань. Керівництво округу заборо�
няє сексуальні переслідування учнів
іншими учнями, персоналом або ін�
шими людьми, у школі або шкільних
заходах. 

Керівництво також забороняє за�
лякування осіб�свідків, які подали
скаргу, які беруть участь або допома�
гають у розслідуванні подібної події.
Учень, що бере участь у сексуальних
переслідуваннях іншого учня або ко�

ральні закони, які забороняють дис�
кримінацію відносно інвалідів в будь�
яких програмах, які отримують допо�
могу від федеральних фондів в пуб�
лічній освітній системі.

Закони визначають, що людина
визнається інвалідом у випадках:

� якщо має фізичні чи психічні
проблеми, які обмежують одну чи де�
кілька важливих життєвих функцій
(піклування про себе, виконання зви�
чайних дій, ходіння, зір, слух, німота,
дихання, навчання та праця)

� має певні фізичні порушення
� спричинити фізичні порушення

у майбутньому.
Виконуючи ці правила відповідно

до Пункту 504 реабілітаційного акту
від 1973 та Главі ІІ Американського
Акту інвалідів від 1990, працівники
округу Сан Жуан розуміють відпові�
дальність і зроблять все для того, щоб
припинити дискримінаційні дії, ство�
рюючи відповідні правила та корис�
туючись ними під час навчання. Дис�
кримінація відносно людини, яка має
певну форму інвалідності, заборонена
у всіх школах округу, програмах та в
практиці щоденного шкільного роз�
кладу. Шкільний округ розуміє свою
відповідальність, згідно з Пунктом
504 реабілітаційного акту від 1973 ро�
ку та Глави ІІ американського акту
про інвалідів від 1990, знайти та без�
коштовно перевірити учнів, які мають
підозру на інвалідність, та створити
їм відповідну для них атмосферу нав�
чання. Якщо батьки не згідні із рішен�
нями, які були прийняті шкільними
працівниками, існують спеціальні
процедури подання апеляції, і як зак�
лючний крок, буде проведена пере�
вірка та слухання адміністративним
працівником. Якщо у вас виникли за�
питання відносно такої перевірки та
форми навчання, будь ласка, телефо�
нуйте Linda Bessire, координатору
пункту 504, в нашому окрузі, за адре�
сою: 3738 Walnut Avenue, Carmichael,
CA (916) 971�7220.

Якщо у вас виникли скарги
відповідно до Пункту 504
Реабілітаційного акту від 1973 та тому
ІІ американського акту для інвалідів
від 1990, які не пов'язані із
визначенням, оцінкою та
розміщенням учня, батьки повинні
подати окрему заяву, форму якої

51

Постметодика, №6 (83), 2008

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



гось з персоналу округу, матиме дис�
циплінарне стягнення, аж до виклю�
чення зі школи.

Учень, який відчуває тиск або при�
ниження, повинен повідомити про це
директора школи або представника
адміністрації, щоб отримати форму
AR1312.3�для подачі скарги. У цьому
документі слід викласти суть пробле�
ми і ситуацію.

Вчитель повинен пояснити учням
про проблему відповідно їх віку і
впевнитись у тому, що усі форми сек�
суальних принижень будуть припи�
нені. Освітня рада вимагає негайного
повідомлення про будь�які випадки
сексуальних принижень директору
або представнику шкільної адмініс�
трації.

У випадку, якщо сексуальні дома�
гання були із сторони директора або
іншого працівника школи, повідом�
лення про такі дії потрібно направити
координатору програми антидискри�
мінації або керівнику округу, або
представнику адміністрації округу.
Округ не допустить помсти стосовно
людини, яка подала скаргу, або сто�
совно учасників або свідків випадку.
Кожний випадок буде уважно розгля�
нутий із проведенням детального роз�
слідування, яке повинно  задовольни�
ти обидві сторони. Координатор Title
IX визначається як General Counsel і
знаходиться за адресою: 3738 Walnut
Avenue, Carmichael, CA (916)971�
7110.
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ganophosphates або Сarbamates, або
ті, які перераховані у переліку пропо�
зиції 65.

Попередження перед використан�
ням у школі буде зроблене для того,
щоб учні або працівники, які мають
алергічні або інші реакції на певні
препарати, дізналися про це завчасно.
Якщо вам потрібно попередження,
вишліть цю форму поштою у відділ
ремонту і обслуговування. Якщо у вас
є будь�які  запитання відносно сані�
тарних робіт, телефонуйте за номе�
ром 971�5740 протягом шкільного дня
і ми вам допоможемо. Крім неперед�
бачених ситуацій усі, хто заповнить
цю форму, отримають повідомлення
як мінімум за 72 години перед тим як
пестициди будуть використані у шко�
лі.

Якщо вам потрібно більше інфор�
мації відносно пестицидів та їх вико�
ристання, зайдіть на Інтернет�сторін�
ку штатного відділу сільського госпо�
дарства http://www.cdpr.ca.gov. Як�
що вам потрібна інформація, телефо�
нуйте Tamera Pfau, окружному коор�
динатору 971�5740.

Прохання про завчасне поперед-
ження про використання пестицидів

Школа:______________________
Я розумію, що за моїм проханням

шкільний округ повинен повідомити
мені про використання пестицидів у
школі за 72 години до проведення цих
робіт.

Я хочу, щоб мені повідомляли про
використання пестицидів протягом
2007�2008 шкільного року.

Мені краще повідомити (обведіть):
Пошта Email Телефон
Дата:________________________
Ім'я батьків/опікунів: __________
Адреса: ______________________
Телефон (день): (_____)_________
Телефон (вечір)(____)__________
Email: _______________________
Поверніть за адресою:
Integrated Pest Management Coor�

dinator
San Juan Unifi ed School District
Maintenance and Operations Depar�

tment
3738 Walnut Avenue

Pest Management Healthy Schools
Act of 2000

Щорічний лист повідомлення 1
червня, 2007

Шановні батьки/опікуни! 
Акт про здоров'я у школах від 2000

зобов'язує усі шкільні округи Калі�
форнії повідомляти батькам/опіку�
нам, які планується використовувати
санітарні плани боротьби з комахами
та гризунами протягом нового шкіль�
ного року. Об'єднаний шкільний округ
Сан Жуан та санітарні фірми, які ми
наймаємо для проведення цих робіт,
використовує інтегрований санітар�
ний план боротьби із гризунами та ко�
махами (IPM) на територіях шкіл ок�
ругу, який розрахований на довгос�
троковий період санітарних дій. Якщо
виникне необхідність, для проведення
санітарних робіт будуть використані
механічні, натуральні, біологічні
та/або пестициди із мінімальною
кількістю токсичних речовин у складі.

Виходячи із того, що засоби мають
невелику кількість токсичних матері�
алів, деякі із них не внесені у перелік. 

Протягом довгого часу ми практи�
куємо використання цих препаратів
на території округу. Якщо ці препара�
ти не діють ефективно, будуть вико�
ристані названі нижче засоби. Ці пре�
парати також належать до третьої,
нижчої категорії за кількістю токсич�
них речовин у складі (3 категорія, Ca�
ution label only)

У нашому окрузі ми не використо�
вуємо пестициди категорії 1 або 2, Or�
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕСТИЦИДИ ТА АЗБЕСТ
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Cy-Kick  Cyfluthrin  

Suspend SC  Deltmethrin  

Wasp-Freeze  d-trans Allethrin  

Merit  Imidacloprid  

Premise 75  Imidacloprid  

Termidor  Fipronil  

BP-100  Pyrethrin  

Roundup  Glyphosate  

 



Carmichael, CA. 95609�0477
E�mail: tpfau@sanjuan.edu
Phone: (916) 971�5740
Fax: (916) 481�7825

AHERA повідомлення у шко-
лу/Доступність планів врядування
(Червень 1, 2006)

Шкільний округ San Juan має ок�
ружний план безпечної утилізації ма�
теріалів, які містять азбест (ACBM).
Цей план відповідає критеріям і пос�
тановам Агентства щодо захисту нав�
колишнього середовища (EPA), і зок�
рема, законові Asbestos Hazard Emer�
gency Response Act (AHERA), що наб�
рав чинності в жовтні 1987.

План безпеки був розроблений
шляхом фізичних перевірок усіх шкіл
і приміщень округу, а також і опи�
тунь, проведених з 1988 р. і дотепер. В
усіх школах були вивішені плани
ACBM з попередженням для відвіду�
вачів будинків і виконуючим буді�
вельників, що під час своєї роботи мо�
жуть мати контакт із ACBM. Звіт інс�
пекцій і інші дані були включені в
план безпеки для кожної індивідуаль�
ної школи округу. Ви можете ознайо�
митися з кожним планом у таких міс�
цях:

Шкільний офіс
АБО

Відділ будівельних планів
SJUSD Maintenance & Operations
6135 Sutter Avenue
Carmichael, CA 95608
Проводячи проекти модернізації

2007/2008 р., (дозволені Measure J,
Measure S, і Deferred Maіntenance
програмами) Maіntenance & Operatі�
ons, Facііtіes & Plannіng,  різні буді�
вельні фірми будуть поширювати
ACBM по всьому окрузі. Для безпеки
персоналу, учнів і громадськості офі�
ційний AHERA � консультант із за�
хисту навколишнього середовища й
окружні AHERA�дипломовані інспек�
тори/будівельні фірми, виконроби
контролюють проекти, що стосуються
азбесту. З численною документацією
про всі азбестові проекти у всьому ок�
рузі можна ознайомитися в Maіnte�
nance і Operatіons офісі за вищевка�
заною адресою.

Будь�яка особа, що має запитання
або пропозиції стосовно плану безпе�
ки AHERA або документації про про�
екти утилізації, може телефонувати
Don Myers, призначеному округом
(директорові ремонтних робіт), 971�
5740 або Charles Branson, відділ пла�
нування (начальник відділу по азбес�
ту), за тел. 971�5740.
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ПРАВА УЧНІВ

Учні мають права, як і кожний гро�
мадянин відповідно Конституції, ви�
ходячи із штатних та окружних пра�
вил. Включно:

1. Право бути почутим. Ми спону�
каємо учнів до конструктивної крити�
ки, через законні канали, такі як уч�
нівська рада, учнівські комітети,
шкільні газети, вчителів, порадників,
адміністраторів, та іншими каналами
зв'язку, якщо це не викличе пору�
шення дисципліни та порядку у шко�
лі. (Ed. Code § 48907, District Policy
5145.2)

2. Право навчатися у безпечній та
охайній атмосфері.

3. Право на використання навчаль�
ного часу для отримання знань.

4. Право на справедливе, відповідне
та поважне ставлення вчителів та уч�
нів.

5. Право на слухання перед адмі�
ністративним покаранням. Коли
учень був направлений на адмінпока�
рання за порушення правил, він має
право для викладення ситуації від�
носно того, що трапилося, із своєї точ�
ки зору (District Policy 5144.1).

6. Право на отримання необхідної
інформації і допомоги у випадку якщо
учень має скарги. (District Policy
5145.5)



днів від часу подачі скарги, якщо
тільки сторони погодяться продовжи�
ти час розслідування та перевірки.

Скарга про дискримінацію повинна
бути подана не пізніше ніж 6 місяців
від дня, коли сталося порушення за�
кону, або не пізніше, ніж через шість
місяців, як стало відомо про дискримі�
націю. Позивач має право оскаржити
рішення округу в Каліфорнійському
Департаменті Освіти (CDE), подавши
письмову заяву не пізніше, ніж 15
днів від дати отримання рішення ок�
ругу. Апеляція в CDE повинна також
містити копію скарги, яку подавали в
округ, та копію письмового рішення
округу.

Позивач має право подавати деякі
скарги безпосередньо в CDE або дома�
гатися розгляду скарги через громад�
ський суд.

Апеляція в Каліфорнійський Де�
партамент Освіти. Ви можете подати
апеляцію відносно рішення округу в
CDE, подавши письмову скаргу
Штатному Шкільному Керівнику че�
рез п'ятнадцять днів після отримання
рішення округу.

Апеляція повинна містити:
1. Конкретизуйте основу для апе�

ляції про рішення і некоректні факти
і/або зловживання законом.

2. Вкладіть копію скарги, яку пода�
вали в округ, та письмове рішення ок�
ругу.

Засоби Цивільного Права
Засоби цивільного права можна ви�

користовувати через федеральні та
штатні закони, якщо це потрібно.

Позивач, можливо, переслідує дос�
тупні засоби цивільного права за ме�
жами району. Позивачі, можливо, шу�
кають допомоги від посередництва
суспільних/ приватних повірених. За�
соби цивільного права, які, можливо,
накладаються судом, включають, але
не обмежені, розпорядженням і стри�
муючими правилами.

Окружне правило 1312.3

Керівник округу або його помічник
щорічно повинні надавати письмове
повідомлення про процес подачі скарг
(UCP) для учнів, працівників, бать�
ків/опікунів, окружному комітету,
шкільним комітетам, відповідним
працівникам приватних шкіл та ін�
шим зацікавленим установам (5 C CR
4622). Керівник округу або його поміч�
ник повинні надати форми подачі
скарг, безкоштовно. (5 CCR 4622) Ок�
руг несе відповідальність за виконан�
ня штатних та окружних законів.

Особа, яка відповідальна за прий�
мання скарг:

Linda C.T. Simlick
Compliance Offi cer
Legal Services
3738 Walnut Avenue
Carmichael, CA. 95608
(916) 971�7110
Округ буде перевіряти та розсліду�

вати подані скарги, користуючись
правилами та процедурами, які були
прийняті Освітньою Радою відповідно
UCP.

Ці процедури повинні використо�
вуватися відносно скарг, що свідчать
про незаконну дискримінацію за сек�
суальною орієнтацією, етнічним по�
ходженням, расою, спадковостю, на�
ціональним походженням, релігією,
віком, родом, кольором, фізичною або
розумовою неповносправністю, або
відмову підпорядковуватися держав�
ним і/або федеральним законам в
програмі освіти для дорослих, об'єд�
наним програмам допомоги, технічній
і професійній освіті і учбовим програ�
мам, індіанської освіти, освіти для
мігрантів, піклування про дітей і
програми розвитку, програми дитячо�
го харчування, і спеціальним учбовим
програмам.

Будь�яка людина, громадська аген�
ція або організація можуть подати
письмову скаргу відносно порушення
законів (5 CCR 4630). Позивачі повин�
ні бути захищені від нападок, щодо їх
особистості має зберігатися конфіден�
ційність, наскільки це можливо.

Перевірка скарги повинна бути
проведена протягом 40 календарних
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ПОРЯДОК ПОДАЧІ СКАРГ



Врегулювання Wіllіams – врегулю�
вання судового процессу групового по�
зову проти керівництва штату Калі�
форнії, затверджує, що уряд не мав
змоги надати бідним і незаможним
студентам рівні освітні можливості. 

Врегулювання Wіllіams належить
до всіх шкіл у Каліфорнії із нестачею
компетентних викладачів; відповідних
стандартам навчальних матеріалів, а
також  охайних і безпечних засобів
навчання. 

БАТЬКИ/ОПІКУНИ: 
Відповідно до статті 35186 Каліфор�

нійського освітнього Кодексу:
1. У класі повинні бути відповідні

підручники. Це означає, що кожен
учень, включаючи тих, хто вивчає анг�
лійську мову, повинен мати підручник
або освітній матеріал, або і те й інше,
того щоб працювати у класі і брати до�
дому для виконання домашніх завдань.
"Відповідні підручники або освітні ма�
теріали" означає: "Кожен учень, вклю�
чаючи тих, хто вивчає англійську мо�
ву, повинен мати підручник або освіт�
ній матеріал, або і те і інше, щоб пра�
цювати у класі і брати додому для ви�
конання домашніх завдань. Учневі не
потрібно мати два комплекти підруч�
ників". Стаття 60119(c) (1) Освітнього
Кодексу штату Каліфорнія.

2. Не повинно бути вакансій на місце
вчителя (місце, що виявилося не зай�
нятим на початку навчального року і
на весь навчальний рік, або це місце
тільки на одну чверть, що виявилося
не зайнятим на початку чверті і на усю
чверть) або неправильне призначення
(прийом на місце вчителя людини без
належної освіти і диплома, яке вона за
законом не має право займати). (Edu�
catіon Code 35186(h)(1) and (2))

3. Шкільні приміщення повинні бути
у чистому, безпечному і підтримува�
ними в гарному стані. Гарний стан оз�
начає, що приміщення знаходиться в
чистому, безпечному і функціонуючо�
му стані, як визначено відділом будів�
ництва та ремонту загальноосвітніх
шкіл.

4. Форму для подачі скарги можна
отримати в офісі школи або округу або
завантажити з San Juan Web sіte:
http://www.sanjuan.edu. Також ви мо�

жете завантажити копію форми з Web
sіte Каліфорнійського Відділу Освіти:
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/іn�
dex.asp.

Процедура подачі скарг (1312.4)

Окружний процес подачі скарг в ок�
рузі може бути використаний для по�
дачі скарг відносно невідповідності Ак�
ту Вільяма, як зазначено в Адмініс�
тративних регуляціях пункт 1312.4.
Подати скаргу відносно невідповіднос�
ті Акту Вільяма можна директору
школи або іншому представнику адмі�
ністрації. Скаргу можна подати ано�
німно. Директор або інший представ�
ник повинен провести розслідування і
зробити все залежне від нього. Він/во�
на повинен провести розслідування не
пізніше 30 робочих днів від дати подачі
скарги. 

Якщо позивач указав на формі
скарги, що він або вона хотів би отри�
мати відповідь на його /її скаргу, ке�
рівник або уповноважений повинні по�
відомити про рішення йому/їй у ме�
жах 45 робочих днів початкової реєс�
трації скарги. У той же самий час ке�
рівник або уповноважений повинні по�
відомити про ту ж саму інформацію
окружному керівникові або його /її
уповноваженому.

Якщо позивач не задоволений вирі�
шенням питання, він або вона може ос�
каржити рішення у керівника округу
на відкритій сесії на зборах членів Ос�
вітньої Ради.

Якщо у скарзі описані стан шкіль�
ного обладнання чи будинків, які заг�
рожують безпеці або здоров'ю учнів,
або інші невідкладні проблеми, як опи�
сано вище, позивач, який не задоволе�
ний рішенням директора, керівника
округу або іншого уповноваженого, мо�
же подати скаргу керівнику громад�
ської освіти (Superintendent of Public
Instruction).

Скарги та письмові відповіді будуть
розміщені у громадських звітах. 
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WILLIAMS-ЗАЯВА



Дні скороченого навчання

Початкові школи:
Батьківські конференції – 26, 27,

28, 29, 30 листопада; Батьківські кон�
ференції – 5, 6, 7 березня.

Середні школи:
Back�to�School Night – 6 вересня,

четвер,; Open House – 15 травня, чет�
вер

Старші школи:
Залежить від школи. Сім'ї отрима�

ють повідомлення про дні скороченого
навчання поштою на початку року.
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2007 - 2008 ШКІЛЬНИЙ КАЛЕНДАР



Працівники Laurel Ruff Center's Feli�
cia Jellison та Rio Americano's Susan Wa�
it�Thompson були визнані як Працівни�
ки року 2007 � 08.

Jellison – асистент учителя в Laurel
Ruff's Community Transition Program,
де вона працює із початку своєї кар'єри
в окрузі Сан Жуан, яка розпочалася два
роки тому.

Вона допомагає учням у навиках у
роботі і допомагає учням спеціальної ос�
віти, які навчаються в American River
College.

"Вона не тільки наглядає за учнями,
але вона відома як приятель для учнів,"  –
пише вчитель Shelley Edwards. 

Wait�Thompson працює в окрузі біль�
ше ніж 14 років і останні три роки пра�
цює контролером у старших школах. У
цьому році вона була переведена з El
Camino High до Rio Americano High.

Працюючи в El Camino, вона також
допомагала в Encina Preparatory High
School,  в якій не було контролера в ос�
танньому році.

"Найбільша нагорода для мене – це
працювати із учнями," – пише Wait�
Thompson. "Освіта – це найбільш важ�

лива частина у житті дітей, тому що ми
допомагаємо їм бути успішними у май�
бутньому".

Вже другий рік ми проводимо визна�
чення Кращих працівників року. Нас�
тупного року процес визначення буде
проводитися разом із новою державною
програмою керування, щоб визначати
працівників в чотирьох  категоріях.
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УЧИТЕЛІ РОКУ ОКРУГУ САН ЖУАН 2007-08

 
Harms 

 

 
Winney 

 
 
 

Citrus Heights Elementary â÷èòåëü ìóçèêè Gayle Winney òà Laurel 
Ruff Center Community Transition â÷èòåëü Frances Harms áóëè 
âèçíà÷åí³ ÿê San Juan Unifi ed School District’s 2008 Ó÷èòåë³ ðîêó.  

Âîíè áóëè âèçíà÷åí³ ïîïåðåäí³ìè â÷èòåëÿìè  ðîêó. Âîíè áóäóòü 
ïðåäñòàâëÿòè â÷èòåë³â  òà îêðóã ó ð³çíîìàí³òíèõ ïîä³ÿõ ó öüîìó ðîö³ , à 
òàêîæ áóäóòü âíåñåí³ ó ñïèñîê íîì³íàíò³â  „Â÷èòåëü Îêðóãó 
Ñàêðàìåíòî”. 

Winney ðîçïî÷àëà ïðàöþâàòè â 2001 ³ ïðàöþº  â÷èòåëåì ìóçèêè â 
Citrus Heights Elementary ç 2004. Òàêîæ âîíà ïðàöþº â÷èòåëåì -
äèðèãåíòîì ó Ô³ëàðìîí³÷íîìó Îðêåñòð³ Ñàêðàìåíòî , â ¿¿ îáîâ’ÿçêè 
âõîäèòü çíàéîìèòè 20.000  ó÷í³â ³ç ìóçèêîþ.  

“Ms. Winney çàâæäè øóêàº äîäàòêîâ³ ìåòîäè íàâ÷à ííÿ ä³òåé,” – 
ïèøå ïðî íå¿ ¿¿ êîëèøí³é ïðîôåñîð, à òåïåð áëèçüêà ïîäðóãà Bethan ia 
Maria. “Âîíà åêîíîìèòü  áåçêîøòîâí³ á³ëåòè íà ìóçè÷í³ êîíöåðòè ³ 
äîïîìàãàº ä³òÿì çíàéòè êîøòè , ùîá îòðèìàòè ñòèïåíä³þ äëÿ ìóçè÷íèõ 
òà õîðîâèõ óðîê³â ³ òàáîð³â”. 

Ïðàöþþ÷è â÷èòåëåì Community Transition Program, Frances 
Harms äîïîìàãàº 18 äî 22 -ð³÷íèì ó÷íÿì ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè îòðèìàòè 
íåîáõ³äí³ íàâèêè, ùîá áóòè íåçàëåæíèìè òà àêòèâíèìè ÷ëåíàìè 
ãðîìàäè. Âîíà ïî÷àëà ïðàöþâàòè â îêðóç³ ç 1981 ð. ³ îñòàíí³ ø³ñòü ðîê³â 
ïðàöþº â Laurel Ruff Center. Harms º àêòèâíèì ÷ëåíîì äåê³ëüêîõ 
ãðîìàäñüêèõ ãðóï, çîêðåìà òðåíåðîì Sacramento Special Olympics. 

“Ïðèñâÿ÷åííÿ Frances’s íåìîæëèâî âèì³ðÿòè,”  – çà ñëîâàìè Lisa 
Vinsant, ÿêà âèñóíóëà êàíäèäàòóðó. “Äîâã³ ãîäèíè ïðàö³ ó êëàñ³ òà  âäîìà 
òà ïðèñâÿ÷åíèé òðóä ó ïðîãðàìàõ VIP òà  Special Olympics äîâîäÿòü, ùî 
âîíà íå ïðîñòî â÷èòåëü.”  

 

ПРАЦІВНИКИ РОКУ 2007-08

Президент ради Larry Miles з
Jellison, Wait�Thompson, і Керуючий

округом Steven Enoch
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Що таке шкільний євроклуб? Чи пот�
рібен він нашим школярам? Як його ство�
рити? Де знайти інформацію про органі�
зації, що вже існують? До кого звертати�
ся по допомогу? На ці питання спробуємо
відповісти, звернувшись до Інтернету та
досвіду роботи мережі шкільних єврок�
лубів Кременчука. 

Метою української мережі європей�
ських клубів є сприяння євроклубам у
координації їх діяльності, а також усебіч�
на інформаційна, методична та організа�
ційна підтримка руху європейських та
атлантичних клубів в Україні.

Cтан розвитку євроклубів в Україні

Євроклуб – форма організації молоді,
що сприяє творчій реалізації її членів,
залученню їх до участі у європейських
ініціативах, інформуванню з питань єв�
ропейської інтеграції, громадянській ос�
віті та громадській діяльності. Євроклуби
можуть реєструватися як громадські мо�
лодіжні організації або існувати при на�
вчальних закладах, громадських органі�
заціях, підприємствах. 

Перші євроклуби виникли у Португа�
лії, звідки поширилися  країнами Європи
та  світу. За понад десятиріччя з моменту
заснування перших євроклубів в Україні
справжня їх мережа так і не стала реаль�
ністю. Становлення мережі не відбулося з
різних причин, переважно пов'язаних з

нерозумінням сутності євроклубів та по�
тенційної ролі цієї форми організації мо�
лодіжної активності у справі європеїзації
суспільства, ефективнішої реалізації єв�
ропейського вибору України. 

Основними ініціаторами розвитку єв�
роклубів в Україні були Представництво
Європейської Комісії в Україні та Мініс�
терство освіти і науки України (МОН).
Перше проголошує свою підтримку єв�
роклубам в усій Європі як основному ін�
формаційному каналу Єврокомісії, що спря�
мований на молодь. Друге ще у 2004 році бу�
ло зобов`язане сприяти створенню єврок�
лубів при навчальних закладах згідно з
Державною програмою інформування
громадськості з питань європейської ін�
теграції на 2004�2007 рр. (згодом було до�
дано Держкомтелерадіо).

Реальну підтримку розвитку руху єв�
роклубів надавали проекти інституцій
громадянського суспільства за підтримки
зокрема таких донорів, як Міжнародний
фонд "Відродження", ПАУСІ, Фонд
ім. Стефана Баторія, МЗС Польщі. Однак,
євроклуби здебільшого залишалися сам�
на�сам зі своїми проблемами, нестачею
інформації, ресурсів, досвіду, підтримки
тощо. Постійної мережевої діяльності єв�
роклубів не було, окрім окремих заходів,
де такі мережі поставали ad hoc. Пози�
тивною тенденцією останнього часу є по�
ява місцевих мереж євроклубів у деяких
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У статті проаналізовано діяльність шкільних євроклубів України та досвід шкільних євроклубів
м. Кременчука Полтавської області; висвітлено питання: як створити шкільний євроклуб, до
кого звертатися по допомогу, де взяти інформацію щодо цієї проблеми, зокрема в Інтернеті.

В статье проанализирована деятельность школьных евроклубов Украины и опыт школьных ев'
роклубов г. Кременчуга Полтавской области; освещены вопросы: как создать школьный евро'
клуб, к кому обращаться за помощью, где взять информацию касательно этой проблемы, в час'
тности, в Интернете.

Paper has analysed activity of school Ukrainian  Euroclubs and experience of Kremenchuk these ones.
How to create school euroclub; who can help; where to get helpful information on this theme, in partic'
ular, in Internet.
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УКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КЛУБІВ:
ДОСВІД ОСВІТИ КРЕМЕНЧУКА
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Попередні випуски та додаткові можли�
вості доступні на сторінці Української
мережі євроклубів: http://groups.goog�
le.com/group/ukraineuroclubs.

База даних євроклубів

Пілотна версія бази даних євроклубів
України, що у майбутньому планується
як найбільш повне джерело інформації
про молодіжні європейські клуби, засіб
знаходження контактів та реалізації
співпраці, вже доступна в електронному
форматі. Створена база даних є найбільш
повною на сьогодні, однак, є лише пер�
шим етапом на шляху до динамічної бази
даних, що відповідатиме стану розвитку
вітчизняного руху євроклубів.

Основна сторінка бази даних призна�
чена для інформації про найбільш розви�
нені євроклуби (з якими є постійний
зв'язок, які надали вичерпну інформацію
про свою діяльність), а також про проектну
групу та учасників Координаційної ради
Української мережі європейських клубів.
Інші сторінки бази даних містять інфор�
мацію про обласні мережі європейських
клубів. 

Планується, що оновлення бази даних
відбуватиметься регулярно (не рідше ніж
1 раз на місяць) на підставі нових відо�
мостей про європейські клуби, за прин�
ципом самозвітування (євроклуби самі
надсилають інформацію про себе). Запи�
ти про інформацію мають також скерову�
ватися із євроклубами, місцевими орга�
нами виконавчої влади та органами міс�
цевого самоврядування. Оновлення ос�
новної сторінки здійснюватиметься про�
ектною групою. До основної сторінки
включатимуть клуби, що надіслали пов�
ну інформацію про себе, включно з кон�
тактами, презентацією PowerPoint, зві�
том про діяльність, брошурою, списком
партнерів, статутом. База даних доступ�
на на сторінці: groups.google.com/gro�
up/ukraineuroclubs. 

Стратегія розвитку

Стратегія розвитку Української мере�
жі європейських клубів на 2008�2012 ро�
ки готується у зв'язку з необхідністю до�
несення цілей та завдань Української ме�
режі європейських клубів як до самих єв�
роклубів, так і до майбутніх партнерів та
донорів. Наявність стратегічного доку�
мента, в обговоренні та затвердженні
якого взяла участь максимальна кіль�
кість євроклубів, сприятиме, своєю чер�
гою, максимальному залученню євроклу�
бів до реалізації мети та завдань, визна�
чених Стратегією. Ця співучасть у єдиній

областях, на підставі досвіду яких розви�
вається їх всеукраїнська мережа. 

Координаційна рада 

З метою координації місцевих мереж
євроклубів, що сприятиме ефективнішій
мережевій діяльності на національному
рівні та створенню підвалин для подаль�
шої інституціоналізації мережі як непри�
буткової громадської молодіжної органі�
зації з всеукраїнським статусом, створю�
ється Координаційна рада, що складати�
меться з представників (координаторів)
обласних мереж євроклубів. Від облас�
тей, де місцеві мережі ще не створені,
пропонується залучити керівників най�
більш активних євроклубів чи організа�
цій, які сприяють розвитку євроклубів, –
із завданням створити обласну мережу,
куди будуть запрошені всі місцеві євро�
клуби. 

Серед першочергових завдань Коор�
динаційної ради: налагодження випуску
інформаційного видання мережі євроклу�
бів, створення якнайбільш повної бази
даних євроклубів України, а також зат�
вердження стратегії розвитку Україн�
ської мережі європейських клубів на
найближчі роки. 

Окрім Координаційної ради, у майбут�
ньому пропонується створити Наглядову
раду, до якої будуть запрошуватися осо�
би, котрі надають значну підтримку єв�
роклубам, сприяють розвитку інститу�
ційної спроможності та мережевої діяль�
ності євроклубів.

Вісник "Євроклуб.ua"

Вісник "Євроклуб.ua" – електронне
видання Української мережі європей�
ських клубів, мета якого – сприяти мере�
жевій діяльності вітчизняних молодіж�
них євроклубів шляхом налагодження
обміну інформацією між ними, координа�
ції та надання їм інформаційної, мето�
дичної та організаційної підтримки. Но�
мери Вісника висвітлюють роботу мережі
європейських клубів, важливі новини та
оголошення. Час від часу виходять поза�
чергові (спеціальні) випуски Вісника, які
присвячені певній темі (наприклад, робо�
ті певного клубу або певному проекту,
спрямованому на розвиток руху євроклу�
бів). 

Для передплати "Євроклуб.ua" необ�
хідно надіслати повідомлення на адресу
euroclub.org.ua@gmail.com з поміткою
"Subscribe". У тексті повідомлення треба
вказати ПІБ, повні контактні дані
(включно з мобільним телефоном й е�
поштою), організацію, посаду і область.
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ропа. Світ" на базі Кременчуцького ліцею
№ 4, гімназії № 5, центр дипломатії "Іні�
ціатива" на базі ліцею № 11, Молодіжний
інформаційний центр українсько�поль�
ської дружби на базі ЗОШ № 12, центр
дитячої дипломатії СШ № 10, колегіуму
№ 25, ЗОШ № 31, які стали центрами
спілкування учнів з видатними діячами
України, області, міста, послами інших
держав.

27 вересня 2007 р. в  колегіумі № 25
відбулася зустріч з послом Республіки
Індонезія в Україні Його Високоповаж�
ністю паном Альбертусом Емануелем
Олександром Латаріув та з Джеффрі По�
ланджем;  зустріч з радником Посольства
Республіки Індонезія в Україні паном
І. Густі Путу Геде та ІІІ секретарем По�
сольства паном Нанангою Фаділлахом у
спеціалізованій школі  № 10.

28 вересня 2007 р. відбулася зустріч
посла Словацької Республіки пана Урба�
на Руснака з учнями ліцею № 4 і відкрит�
тя Центру дитячої дипломатії   "Україна.
Європа. Світ".

10 жовтня учні загальноосвітніх шкіл
Кременчука взяли участь у Дитячому
самміті ГУАМ. Були підготовлені презен�
тації країн�учасниць, заслухані доповіді
про Ялтинську Хартію від 7 червня 2001 р.,
про Раду ГУАМ, Парламентську Асам�
блею ГУАМ, про роль ГУАМ у питаннях
демократизації та економічного розвитку
країн�учасниць.

15 жовтня 2007 р. учні СШ № 10 та лі�
цею № 4 Кременчука взяли участь  у
першому етапі міжнародного конкурсу
для учнів загальноосвітніх шкіл щодо
обізнаності з питань міжнародної безпеки
та співробітництва України з ЄС та НА�
ТО "Безпечна Україна. Безпечна Європа.
Безпечний Світ".

23 жовтня 2007 р. на базі загальноос�
вітньої школи № 12 Кременчука відбувся
семінар педагогів�організаторів загаль�
ноосвітніх навчальних закладів міста
"Активні форми виховання підлітків на
ідеях миру". Мета семінару: ознайомлен�
ня з методикою виховання у підлітків по�
ваги до людей іншої національності, їх
мови, культури, прагнення до встанов�
лення взаєморозуміння між усіма наро�
дами, навчання дітей жити у мирі та зла�
годі з природою, зі своїми рідними і дру�
зями. У семінарі взяли участь спеціалісти
міського управління освіти з виховної ро�
боти Ігор Процько, Ірина Калітіна, прези�
дент АСМБР Андрій Мельник, директор
ЗОШ № 12 Сергій Івановський, адмініс�
трація ЗОШ № 12 та педагоги�організа�
тори навчальних закладів міста.

26, 29, 31 жовтня 2007 р. відбулися зус�
трічі учнів загальноосвітніх навчальних
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справі допомагатиме мережевій діяль�
ності євроклубів, приведе до реалізації
ідеї мережі європейських клубів України. 

Пропозиції до Стратегії розвитку Ук�
раїнської мережі європейських клубів на
2008�2012 рр. можуть містити ідеї щодо
сучасного стану розвитку руху євроклу�
бів в Україні, оцінки ефективності наяв�
них мереж (обласних, регіональних, за�
гальнонаціональної, якщо такі є), першо�
чергових завдань Мережі, стратегічних
напрямів розвитку європейських студій
та руху євроклубів в Україні, пропозиції
щодо перспективних напрямів проектної
діяльності Мережі євроклубів, включно з
проектами, що вже реалізуються місце�
вими євроклубами (чи організаціями, що
сприяють їх діяльності), а також пер�
спективні теми для діяльності євроклубів
(наприклад, "Міжкультурне спілкуван�
ня" у 2008 році – згідно з темою проголо�
шеного в Європейському Союзі 2008 року
"роком міжкультурного спілкування").

Пропозиції можна надсилати на е�
пошту: euroclub.org.ua@gmail.com з по�
міткою "Strategy". Кінцевий термін для
надання пропозицій – 10 лютого 2008 р. 

Українська мережа європейських
клубів є мережевою ініціативою для єв�
роклубів Всеукраїнської громадської ор�
ганізації "Українська асоціація європей�
ських студій" (УАЄС), який є відкритим
для всіх, хто сприяє посиленню спромож�
ності європейських та атлантичних клу�
бів в Україні.

Українська асоціація європейських
студій – провідна загальнонаціональна
організація, що має на меті об'єднання
викладачів євростудій та фахівців у сфе�
рі європейської інтеграції. Створена у
2006 р. та зареєстрована у лютому 2007 р.,
УАЄС має близько 20 осередків в облас�
тях України, входить до Світової асоціа�
ції євростудій (ECSA�World). Інтернет�
сайт УАЄС: europa.org.ua.

На сьогодні мережа євроклубів Пол�
тавської області найбільш розгалужена у
містах Кременчуці та Комсомольську. Є
також поодинокі шкільні євроклуби у
м. Полтаві,  Кобеляцькому, Оржицькому,
Козельщинському, Глобинському райо�
нах.

Досвід євроклубів м. Кременчука

Управлінням освіти виконкому Кре�
менчуцької міської ради спільно з Асоці�
ацією сприяння міжнародному бізнесу і
розвитку (президент Андрій Мельник)
реалізується цільовий проект "Дитяча
дипломатія Кременчука".

У навчальних закладах працюють
центри дитячої дипломатії: "Україна. Єв�
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за участю представників єроклубів та
клубів дитячої дипломатії загальноосвіт�
ніх шкіл міста. 

З 2008 р. на базі ліцею № 11 розпочато
впровадження проекту "Розвиток моло�
діжної економічної дипломатії".

14 лютого 2008 р. у спеціалізованій
школі з поглибленим вивченням англій�
ської мови м. Кременчука відбувся фес�
тиваль європейських країн. Кожен клас
протягом тижня представляв європей�
ську країну танцями, піснями, віршами.

У лютому 2008 р. в ліцеях № 4, 11 від�
булася зустріч учителів економіки, геог�
рафії, учнів з міжнародним бізнес�кон�
сультантом та експертом з Республіки
Перу Джеймсом Уїлмером Гарсія Меса.

У березні 2008 р. делегація в складі
представників громадських організацій
та учнів шкіл міст�переможців вікторини
з історії, географії, культури та економі�
ки Республіки Білорусь відвідала цю
країну.

12 березня 2008 р. в рамках проекту
"Кроки до відкриття світу" делегація
школярів міста здійснила екскурсії до
Посольств Малайзії та Посольства Сло�
вацької Республіки.

18 березня 2008 р. делегація учнів гім�
назії № 5 здійснила поїздку у Київ у По�
сольство Мексики та представництво Ра�
ди Європи в Україні.

24 березня 2008 року в Києві відбулася
зустріч  представників посольств Сполу�
чених Штатів Америки та Вірменії  з уч�
нями загальноосвітніх шкіл міста – акти�
вістами євроклубів.

21�22 березня 2008 р. учні загальноос�
вітніх шкіл Кременчука взяли участь у
семінарі�рольовій грі "Формування май�
бутнього Європи" на базі Кременчуцького
державного політехнічного університету
ім. М.В. Остроградського. Організатори
семінару – Кременчуцький державний
політехнічний університет ім. М. В. Ост�
роградського, Сумський центр європей�
ської інформації та Міжнародний фонд
"Відродження".

28 березня 2008 р. на базі загальноос�
вітньої школи № 20 м. Кременчука відбу�
лася зустріч Надзвичайного та Повно�
важного Посла Латвійської Республіки в
Україні Атіса Сьянітіса з учителями ге�
ографії та історії міста.

У березні 2008 р. за підтримки по�
сольства Словацької Республіки та
АСМБР проведений конкурс творів на
тему "Україна – НАТО: за та проти". 13
травня 2008 р. відбулася поїздка до м. Ки�
єва у Посольство Словаччини для підве�
дення підсумків. Учасники конкурсу на�
городжені грамотами та цінними пода�

закладів міста Кременчука з представни�
ками Посольств в Україні Латвійської,
Литовської, Естонської Республік, Соціа�
лістичної Республіки В`єтнам, Республі�
ки Словенія, ФР Нігерія, Австрійської
Республіки, Республіки Сербія, Респуб�
ліки Ліван, Алжирської Республіки та
представниками відділу громадської ін�
формації ООН в Україні.

15�17 листопада Посол Азербай�
джанської Республіки в Україні його Ви�
сокоповажність пан Талям Мусеїб Огли
Алієв відвідав школу основ підприємниц�
тва в контексті європейського вибору Ук�
раїни та Центр дитячої дипломатії Кре�
менчуцького ліцею № 4.

30 листопада 2007 р. на базі загально�
освітньої школи № 12 проведено І етап
Першого Форуму молодіжної дипломатії
з нагоди 90�річчя сучасної дипломатич�
ної служби України. У Форумі взяли
участь представники навчальних закла�
дів Києва, Харкова, Конотопа, Полтави,
Комсомольська, Кременчука, с. Омельник
Кременчуцького району. На Форумі були
представлені євроклуби та клуби дитячої
дипломатії навчальних закладів м. Кре�
менчука: ліцею № 4, гімназії № 5, ЗОШ
№ 12, СШ № 10, ЗОШ № 20. Під час Фо�
руму відбулося нагородження володарів
Гран�прі та лауреатів вікторини з історії,
культури, географії та економіки Респуб�
ліки Білорусь. Усього учасниками Фору�
му стали близько 300 осіб.

ІІ етап Першого Форуму молодіжної
дипломатії з нагоди 90�річчя сучасної
дипломатичної служби України відбувся
14 грудня 2007 р. в Києві у Міністерстві
закордонних справ України за участю
понад 80 представників молодіжних та
учнівських організацій Києва, Кременчу�
ка, Комсомольська, Маріуполя, Полтави,
Харкова, Львова, Запоріжжя, Херсона,
Черкас. Основна мета заходу полягала в
поглибленні співпраці МЗС з молодіжни�
ми організаціями, які цікавляться зов�
нішньополітичними проблемами Украї�
ни, надання підтримки останнім у їх кон�
тактах із зарубіжними об`єднаннями мо�
лоді.

4�5 грудня 2007 р. в м. Комсомольську
на базі школи № 2 учні СШ № 10 м. Кре�
менчука взяли участь у Всеукраїнській
учнівській науково�практичній конфе�
ренції "Стабільність і безпека – гарантія
майбутнього України".

Протягом січня�лютого 2008 р. у Кре�
менчуці серед учнів загальноосвітніх
шкіл проведено вікторину з історії, геог�
рафії, культури та економіки Соціаліс�
тичної Республіки В`єтнам.

25 лютого 2008 р. у Кременчуці відбув�
ся семінар�лекція "НАТО  очима молоді"
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рунками Посольства Словацької Респуб�
ліки.

23�26 квітня 2008 року в м. Кременчуці
відбулася Міжнародна виставка�ярмарок
"Чумацький шлях", на якій уперше за
одинадцять років представлені експози�
ції "Освіта Кременчука" та "Дитяча дип�
ломатія Кременчука",  що містили мето�
дичні розробки вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів міста та методистів
міського методичного кабінету, поробки з
глини учнів загальноосвітньої школи № 3
та експонати гуртківців станції юних тех�
ніків, а також досягнення євроклубів лі�
цею № 4, гімназії № 5 та спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням англій�
ської мови № 10.

24 квітня 2008 р. на Міжнародній вис�
тавці�ярмарку "Чумацький шлях�2008"
свої досягнення представили учні ЗОШ
№ 17, Кременчуцький центр науково�
технічної творчості учнівської молоді
"Юний технік", євроклуби ліцею № 11,
ЗОШ № 12 та колегіум № 25.

У 2008 р. Кременчуцький ліцей № 4
гостинно прийняв Першого секретаря
Посольства Республіки Білорусь в Украї�
ні пана В`ячеслава Хомича; учні колегіу�
му № 25 у своєму закладі зустрічали
радника Посла  Угорщини в Україні пана
Капітаня Шандора; у загальноосвітній
школі № 20 відкрився Центр дитячої
дипломатії "Бидгощ – Кременчук" за
сприяння віце�мера міста Бидгощ пана
Войцеха Новацькі та віце�мера м. Кре�
менчука Олександра Бикова; економіч�
ний Радник Посольства РФ пан Олексій
Урін зустрівся з учнями та педагогами
ліцею № 11; уже вдруге спеціалізована
школа з поглибленим вивченням англій�
ської мови № 10 зустрічала посла Індоне�
зії Його Високоповажність пана Алексан�
дера Латаріув. Діти спілкувалися з пред�
ставниками Посольства Індонезії англій�
ською мовою. 

У дні святкування Днів Європи в Ук�
раїні 16�17 травня 2008 р. клуб дитячої
дипломатії Кременчуцького ліцею № 4
взяв участь у заключному етапі суспіль�
ної акції школярів України "Громадянин�
2008", яка проводилася Всеукраїнською
асоціацією викладачів історії та суспіль�
них дисциплін "Нова Доба" за підтримки
Представництва Європейської комісії в
Україні в м. Києві. Ліцей представляв ре�
зультати  роботи клубу дитячої диплома�
тії "Україна. Європа. Світ" у рамках акції
"Україна запрошує", яка відбулася в Ки�
ївському Будинку учителя. У фіналі акції
"Громадянин�2008" взяли участь 50 кра�
щих молодіжних команд із різних регіо�
нів України, а також гості – представни�
ки Кабінету Міністрів України, Верхов�

ної Ради України, Міністерства освіти і
науки України, Делегації Європейської
комісії в Україні, установ та відомств,
громадськість, преса.

17�18 травня 2008 р. євроклуби та клу�
би дитячої дипломатії Кременчуцького
ліцею № 4, ЗОШ № 20, СШ № 10 в рам�
ках Днів Європи на базі Європейського
клубу Кременчуцького державного полі�
технічного університету ім. М.В. Остро�
градського взяли участь у семінарі "Сис�
тема європейської безпеки і оборони:
перспективи України", організатором
якого виступили Сумський центр євро�
пейської інформації та Фонд Конрада
Аденауера. Учасникам семінару були
вручені призи Представництва Європей�
ської комісії в Україні та Білорусі.

З 20 травня по 20 серпня 2008 р. Асоці�
ація сприяння міжнародному бізнесу та
розвитку спільно з управлінням освіти
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради, Урядом Республіки Татар�
стан (Росія) та Союзом обдарованої моло�
ді України оголосила вікторину (конкурс
рефератів) з історії, географії, економіки
та культури Татарстану на приз Прези�
дента Татарстану Мінтіміра Шаймієва. У
конкурс активно відключилися шкільні
євроклуби м. Кременчука.

Використані Інтернет'ресурси:
groups.google.com/group/ukraineuroclubs 
euroclub.org.ua@gmail.com
www.euro.org/content/categori
malakava.com.ua.article
www.eu.prost.ua/library
www.ves.kyiv.com.ua/cgi'bin
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При підготовці цього номера використовувалося обладнання, отримане від Міжнародного фонду “Відродження”,
Бюро з освітніх та культурних програм США (BECA), Ради з міжнародних досліджень та обмінів IREX

НАШІ АВТОРИ

Інок Стівен/ Steven Enoch,
керівник Об’єднаного шкільного округу Сан Жуан
(Каліфорнія, США), та співробітники округу

Калітіна Ірина Олександрівна, 
головний спеціаліст Управління освіти
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Халецька Лілія Леонідівна, 
зав. відділом методики виховання  Полтавського
обласного інтистуту післядипломної педагогічної
освіти імені М.В.Остроградського

На 1 стор. обкладинки: обкладинка буклету "2007�2008 Довід�
ник для батьків" Об’єднаного шкільного окуругу Сан Жуан
(Каліфорнія, США)

На 3 стор. обкладинки:  Кетрін Зета�Джонс. Фото з сайту
http://mycityua.com/stopk/high�li�
fe/2008/11/13/121653/23.html 
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