
 

 

Наш план відновлення - Огляд 

Всі школи в штаті Вашингтон зобов'язані подати 1-ю фазу 
нашого плану відновлення стану учнів в управлінні освіти 
суперінтенданта (OSPI) до 1 червня 2021 р. Цей план 
призначений, щоб показати наші зусилля, плани і підтримку, 
спрямовані на усунення закриття шкіл через COVID-19, які 
вплинули на академічну успішність і стан наших учнів. 

Це включає в себе негайну підтримку під час літа і 
довгострокове планування щодо прискорення навчання та 
поліпшення соціально-емоційного здоров'я учнів. 

Наш план відновлення заснований на п'яти основних темах, які 
лежали в основі нашого планування і направляли нашу роботу з 
розвитку підтримки для всіх учнів. Ці теми наведені нижче: 

• Стан студентів 
• Голос студента та сім’ї 
• Відновлення та прискорення 
• Тестування 
• Професійне навчання 

Наш план представлений голосом учнів та членів сім'ї, який був зафіксований в консультаціях з 
суперінтендантом, директорами та групами SOAR (учні, організовані проти расизму). Відгук так 
само був надан через комітети. Цей відгук дав уявлення про потреби учнів, а також про те, що 
спрацювало під час дистанційного навчання, що має бути включено в наш план відновлення. 

 

 

 

 

 

 

 



Фази плану 

План розділений на три етапи, які почнуться літом 2021 року і будуть тривати протягом 2021-2022 
навчального року. Ці три фази стосуються наших найближчих, короткострокових і довгострокових 
планів підтримки. 

• Етап 1 включає наші літні можливості навчання та початок навчального року 2021-2022 
• Фаза 2 буде передана до OSPI у листопаді і базується на роботі, розпочатій на першому. 

етапі, і включає плани щодо довгострокової підтримки. 
• Фаза 3 буде представлена навесні і буде включати в себе планування і дії щодо 

прискорення навчання та загального стану, а також підтримки довгострокових поліпшень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза 1
Літо 2021 року

Негайні стратегії

Фаза 2
Осінь 2021 р

Спирайтеся на 
навчання і плануйте 

довгострокову 
підтримку

Фаза 3
Весна 2022 року
Довгострокове 

планування для 
стійких поліпшень



Компоненти плану  

План відновлення FWPS охоплює всі компоненти, необхідні OSPI, з урахуванням принципу 
справедливості. Всі рішення і планування обробляються за допомогою аналізу справедливості, 
щоб гарантувати, що рішення приймаються з цієї точки зору. Ці компоненти включають: 

• Академічна підтримка й 
підтримка загального 
стану для ВСІХ, ДЕЯКИХ 
та КІЛЬКОХ учнів 
(універсальна 
підтримка, стратегічна 
підтримка) 

• Діагностичні оцінки для 
виявлення потреб в 
академічній та 
соціальної підтримки 

• Спостереження 
академічної успішності 
та загального стану 
учнів для вимірювання 
ефективності 
(моніторинг прогресу) 

• Поєднувати думки учнів 
та членів сім'ї при 
розробці та реалізації 
плану 

• Виявлення підтримки 
для реалізації або 
приведення плану в дію 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фаза 1: Літо 

Літом 2021 р. FWPS запропонує безліч літніх програм підтримки і програм в рамках 1-ї 
фази нашого плану відновлення. Учні будуть запрошені для участі в сесіях з 
використанням процесу, керованого даними. Ці пропозиції будуть за трьома основними 
напрямками. 

• академічне навчання 
• підтримка дитини 
• можливості посилення 

Ці програми будуть являти собою поєднання очнях і дистанційних занять і будуть 
розширювати програми, які ми пропонували в минулому. Всі учні отримають літні 
навчальні пакети, поточні онлайн-програми та доступ до 21-му каналу програмування в 
класах K-5. 
 
З акцентом на участь протягом літа, крім академічного навчання, особлива увага 
приділяється руху мистецтва і технологій. Ми вдосконалили наше програмування і 
розширюємо можливості ліг Sphero і перше Lego. учні відбираються для використання цих 
можливостей з використанням процесу реєстрації на основі даних, орієнтованого на 
забезпечення рівності, доступу та інтеграції. 
 

 

Академічні заняття

• Традиційна літня школа
• 21-й канал 

програмування
• Програми ELA та 

математики для 
середніх й старших 
класів

• Підтримка математики в 
старших класах з 
алгебри та геометрії.

• Табір STEAM для 
старших класів

• Повернення кредиту
• Послуги особливогї

освіти по відновленню

Дитина

• Програми сертифікації 
CTE (флагман, CNA, 
навантажувач і т. Д.)

• Фізкультурний табір
• Загальні музичні табори
• Табори духовиків
• Оркестрові табору
• Хорові табору
• Дебатний табір
• Послуги особливого 

освіти по відновленню

Посилення

• Партнерство з 
громадським центром 
FW і клубом хлопчиків і 
дівчаток для 
можливостей денного 
табору

• Віртуальні фуд-
детективи



Фаза 1: Рання осіньм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 етап нашого планування спрямований на задоволення академічних потреб і загального стану 
учнів в плані повернення в школу восени. Використовуючи дані для прийняття наших рішень і 
планів, ми будемо надавати універсальну підтримку ВСІМ учням, а також стратегічну підтримку 
ДЕЯКИХ або кілька учнів. Універсальна підтримка для ВСІХ включатиме навмисне навчання 
відповідно до стандартів, соціального/емоційного навчання, навчання в малих групах та 
забезпечення доступу до технологій. 

Додаткова підтримка буде надана учням, які визнані нужденним в більшому, ніж те, що надається 
всім. Деякі можуть отримати репетиторів, а інші можуть отримати підтримку в області психічного 
здоров'я. Шкільні команди будуть використовувати дані, в тому числі відгуки вчителів і 
інформацію, щоб давати рекомендації по підтримці, яка надається деяким або декільком учням, 
щоб підтримати їх як в навчанні, так і в їх соціальному стані. 

 

Діагностичні тестування будуть використовуватися для визначення потреб як в навчанні, так і в 
загальному стані і будуть включати багато знайомих тестування, такі як WaKIDS, IRLA, iReady, WIDA, 
SBA та OSPI’s Literacy Skill Screeners for Dyslexia. Панорамні опитування та опитування на вплив 
COVID серед учнів дозволять виявити потреби в стані учнів. 

Універсальні 
підтримки для 

ВСІХ

Стратегічна 
підтримка ДЛЯ 

НЕКОТОРИХ

Діагностичні 
оцінки для учнів

Діагностичні 
оцінки 

загального стану

Голос учня та 
сім'ї

Цільові академічні 
заняття по MTSS

моделі

Академічне 
репетиторство

Послуги з 
відновлення для 
учнів які мають 

IEP

Додаткове 
навчання по SEL і 

поведінки

Целевая 
підтримка 

психологічного 
здоров’я



Наступні кроки 

Надалі в листопаді штату буде передана 2-а фаза плану FWPS по відновленню стану студентів. Ми 
будемо грунтуватися на нашому плані 1-го етапу, використовуючи аналіз даних і думка учнів та 
членів сім'ї, щоб визначати наші наступні кроки. 

• 2-а фаза буде зосереджена на довгострокових поліпшення, навчанні та підтримці для 
прискорення навчання студентів і їх стану. 

• 3-тя фаза буде представлена штату навесні і буде спрямована на наші зусилля щодо 
прискорення навчання та надання інноваційних програм, що відносяться до потреб учнів. 

 

 

 

 

 


