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Шановні родини Черчвилл-Чилі, 

Насамперед хочу подякувати вам за участь у нещодавньому опитуванні, яке 

стосувалося відкриття наших шкіл восени. Наші дорадчі підкомітети з відкриття 

шкіл вивчили результати опитування, а також рекомендації Департаменту освіти 

штату Нью-Йорк і Департаменту охорони здоров’я. У цьому листі ви знайдете 

короткий опис плану відкриття та пояснення щодо моделей навчання, які ми 

будемо запроваджувати у вересні. Усі форми для підтвердження відвідування та 

потреб у перевезенні разом із планом відкриття навчальних закладів, в якому 

міститься докладна інформація щодо здоров’я, безпеки та роботи шкіл, ви можете 

знайти на сайті нашого шкільного округу www.cccsd.org/Reopening.aspx. 

Важливо, щоб до понеділка, 10 серпня, ви перейшли за посиланням та 

обрали модель навчання для своїх дітей. 

Моделі навчання 

Завдяки опитуванню, яке пройшло навесні, ми багато чого дізналися про ваші 

враження та досвід навчання вдома. Було цілком зрозуміло, що переважна 

більшість учнів і батьків виступають за більш структурований процес навчання. 

Ці дані дали змогу визначити моделі навчання у шкільному окрузі: змішана або 

повністю дистанційна. 

Модель змішаного навчання* 

Учні з прізвищами на A-L відвідуватимуть заняття в понеділок та вівторок. 

Дистанційне навчання відбуватиметься в середу, четвер та п’ятницю. Учні з 

прізвищами на M-Z відвідуватимуть заняття в четвер та п’ятницю. Дистанційне 

навчання відбуватиметься в понеділок, вівторок та середу.  

*Виключення можливі лише для того, щоб члени однієї родини залишалися 

разом, а також із метою забезпечення потреб по догляду за дитиною. 

Ця модель вимагає використання масок у шкільному автобусі, в коридорах, при 

пересуванні в класах, і коли учні знаходяться на відстані менше шести футів (180 

см) один від одного. Вчитель надасть вказівки щодо зняття маски під час 

навчання та на перервах. Детальнішу інформацію стосовно щоденного 

температурного скринінгу для відвідування занять буде надано в серпні. 

Повністю дистанційне навчання 

Усі заняття проходитимуть у дистанційному режимі відповідно до розкладу. Учні, 

які обирають цей варіант, не відвідуватимуть особисто жодних занять 

щонайменше 10 тижнів. Цей варіант потрібно обирати тим, хто не бажає 

дотримуватися маскового режиму. 
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Розклад відвідування занять** 

Початкова школа, дит. 

садок - 4 клас 
Час навчання: 9:15 - 15:25 

**дистанційне навчання проходитиме за зміненим 

розкладом 

Середня школа, 5-8 

класи 
Час навчання: 8:05 - 14:40 

**дистанційне навчання проходитиме за тим самим 

розкладом 

Старша школа, 9-12 

класи 
Час навчання: 7:15 - 13:50 **дистанційне навчання проходитиме за тим самим 

розкладом 

 

Розклад занять для 7-12 класів 

При розгляді можливостей онлайн-занять для учнів змішаної та дистанційної моделі навчання було прийнято рішення перейти 

до викладання одного предмета в межах одного навчального дня для учнів 7-12 класів. Учні матимуть звичний шкільний день 

із 8 уроками по 40 хвилин. Такий розклад дозволить учням та викладачам максимально контактувати протягом дня та 

забезпечить безпроблемний перехід при зміні очного й дистанційного навчання. Учні матимуть звичну кількість уроків, 5-

хвилинні перерви та 30 хвилин для обіду. 

Перевезення 

Департаментом охорони здоров’я та Положенням про відкриття закладів освіти штату Нью-Йорк встановлено, що один 

шкільний автобус може перевозити приблизно 22 учня в масках, по одному на сидіння. Виключення можливі для членів однієї 

родини, які можуть сидіти вдвох на одному сидінні. Зазвичай під час навчального року ми перевозимо 40-50 учнів одним 

автобусом. Саме тому від кожної родини нам потрібна інформація: чи потребуєте ви автобусних перевезень або можете 

самостійно доправити дитину до школи. Також ті родини, що потребують перевезення до сертифікованого провайдера послуг 

денного догляду***, повинні заповнити форму шкільного округу. 

***Провайдер послуг денного догляду має знаходитись у межах шкільного округу Черчвилл-Чилі. 

Здоров’я та безпека 

Носіння масок є обов’язковим у разі особистого відвідування занять. Якщо ви не хочете, аби ваша дитина носила маску, ви 

маєте обрати повністю дистанційну форму навчання. Єдиною підставою для виключень щодо маскового режиму буде 

наявність довідки, засвідченої лікарем. 

Шафки не будуть використовуватися в середній школі та старших класах через пересування учнів коридорами. Пересування в 

коридорах буде організовано таким чином, аби зменшити розміри груп та максимально збільшити соціальну дистанцію. 

Крім того, зараз ми замінюємо фонтанчики з питною водою на кулери. Учні можуть приносити питну воду у своїх пляшках. 

Ігрові майданчики використовуватимуться для занять із фізкультури та під час перерв із дотриманням вимог щодо миття рук 

та обмеженого розміру групи. 

Зазвичай у наших класах достатньо місця для розміщення 15 учнів з урахуванням рекомендованої соціальної дистанції у 180 

см (6 футів). У деяких випадках більші за розміром класи можуть використовуватися, аби створити додаткову соціальну 

дистанцію (12 футів (до 3,5 м)) для окремих видів занять (наприклад, фізичне виховання, гра на музичних інструментах, 

хоровий спів, тощо). 

Сніданок та обід 

Учні зможуть поснідати та пообідати в ті дні, коли вони особисто відвідуватимуть заняття. У середині серпня директори шкіл 

у своїх листах нададуть докладну інформацію стосовно роботи лінії обслуговування та місця для прийому їжі. Інформацію про 

режим харчування в дні дистанційного навчання буде надано пізніше. 

Спорт, позакласні заняття та шкільні заходи 

Губернатор не надав дозволу на роботу спортивних секцій у загальноосвітніх школах до початку навчального року. 21 вересня 
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або раніше ми дізнаємося, чи можна буде розпочати заняття спортом восени. Маючи за ціль відновлення занять у школах та 

піклуючись у першу чергу про здоров’я та безпеку, було прийнято рішення відтермінувати й позашкільні заняття та шкільні 

заходи до 21 вересня. Це дасть час вчителям та шкільним адміністраторам підготуватися до змішаного та дистанційного 

навчання, а також впоратися із впровадженням процедури безпечного початку та закінчення кожного дня. 

Оцінювання та відгуки 

Навесні ми запровадили пом’якшену систему оцінювання через навчання вдома. Починаючи з осені, ми повернемося до 

оцінювання роботи учнів. Детальна інформація щодо оцінювання та домашніх завдань буде надана в листах директорів шкіл, 

що будуть надіслані кожній родині в середині серпня. 

Відзнаки для випускників шкіл 

У результаті дворічного експериментального дослідження, проведеного дорадчим комітетом з оцінювання успішності учнів 

старших класів, минулого року було оголошено, що для класів, починаючи з 2024, замість діючої наразі моделі визнання двох 

кращих учнів із найвищими балами за навчання округ запроваджує Латинську систему. Сукупний зважений середній бал буде 

визначати статус cum laude (з відзнакою), magna cum laude (з високою відзнакою) або Summa Cum Laude (з найвищою 

відзнакою). Крім того, окрема четверта категорія «Відзнака за навчання» буде надаватися незалежно від отриманих оцінок чи 

середнього балу учням, які обрали п’ять курсів, що входять до програми поглибленого вивчення дисциплін (АР) або 

міжнародного бакалаврату (IB) разом із відповідними екзаменами. Використання системи пом’якшеного оцінювання для 

семестру домашнього навчання навесні 2020 не дає нам змоги об’єктивно оцінити рівень знань, оскільки використовувалася 

комбінована оцінка «складено/не складено» та оцінка курсових робіт. Через це старша школа перейде до Латинської системи 

на початку 2021 року. 

На завершення ми просимо кожну родину відвідати сайт шкільного округу та обрати модель навчання на перші десять тижнів 

шкільного року, що наближається. Вам зададуть додаткові запитання стосовно транспортних потреб. Перейдіть за посиланням 

www.cccsd.org/Reopening.aspx, щоб отримати форму опитування, яку необхідно заповнити для кожного учня до 10 серпня. У 

нас також є посилання, аби підписатися на розсилку новин або оновити інформацію щодо ваших пріоритетних каналів 

інформування – електронної пошти або текстових повідомлень через BrightArrow. Якщо ваші діти навчаються у 5-12 класі, ви 

також можете зареєструватися на батьківському порталі. 

Щоб дати змогу вчителям та працівникам адміністрації підготуватися до обох моделей навчання – змішаної та дистанційної – 

ми змінимо наш шкільний календар, щоб провести два Дні відкритих дверей 8 та 9 вересня. Першим днем навчання для всіх 

учнів буде четвер, 10 вересня. Зрештою, нам відомо, що Губернатор здійснюватиме моніторинг рівня захворюваності в 

громадах, і остаточне рішення щодо відновлення навчання буде визначено його наказом. Проте закликаємо вас не втрачати 

надію та берегти своє здоров'я. 

Дякую вам за тривалу співпрацю та підтримку наших зусиль, спрямованих на відкриття шкіл. Ми з нетерпінням чекаємо на 

той момент, коли знову побачимо ваших дітей! 

З повагою, 

[ПІДПИС] 

Лорі Оролоджіо 

Наглядачка навчальних закладів 

Засоби комунікації: 

Підпишіться на електронну розсилку новин та текстові повідомлення на 

https://target.brightarrow.com/PortalLogin15.aspx?PortalKey=60ED5CF4-BAAA 

Підпишіться на батьківський портал (5-12 класи) на https://www.cccsd.org/ParentStudentPortalsGr5-12.aspx  

Twitter: @CCCSDtweets 

Facebook: Churchville-Chili Central School District 

Instagram: CCCSDofficial 


