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918. ОКРУЖНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА СІМЕЙ 
 

 

Мета 

 

Шкільний округ штату Філадельфія (надалі — «Округ») визнає, що відповідальність за освіту 

дитини несуть батьки, сім’ї, школи та громада протягом усього періоду навчання дитини в 

школі. Створення позитивних партнерських відносин між сім’єю, школою та громадою є 

передумовою виконання спільних обов’язків, необхідних для вдосконалення шкіл та 

посилення важливості успіхів у навчанні. 

 

Метою політики залучення батьків та сімей є: 
1. Підтримка та забезпечення міцних ефективних партнерських відносин між батьками, 

сім’ями, школами та громадою, що сприяють підвищенню якості навчання та 

успішності учнів. 

2. Забезпечення координації, технічної допомоги та іншої підтримки школам у 

плануванні та впровадженні ефективних заходів із залучення сімей, спрямованих на 

покращення навчальних досягнень учнів і якості шкільної освіти. 

3. Дотримання вимог частини A розділу I щодо розробки та встановлення політики 

залучення батьків та сімей відповідно до статті 1116 Закону про успішність кожного 

учня (Every Student Succeeds Act, ESSA). 

 

Ця політика є письмовим підтвердженням зобов’язання Округу щодо забезпечення умов, 

за яких батьки та сім’ї співпрацюють зі школою й відчувають себе потрібними та 

важливими учасниками процесу виховання їхніх дітей. 

 

Визначення 

 

Округ означає шкільний округ Філадельфії. 
 

Опікун цей термін рівнозначно застосовується до наступних осіб та включає в себе їх 

усіх: батьки, сім’я, законний опікун або інша особа, яка виконує функцію батьків 

(наприклад, дідусь/бабуся або вітчим/мачуха, з якими проживає дитина, особа, яка 

несе юридичну відповідальність за добробут дитини, або законний представник 

дитини в питаннях освіти). 
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Залучення батьків та сімей означає залучення батьків і сім’ї до регулярного, 

двостороннього та змістовного спілкування щодо навчання учнів, а також іншої 

шкільної діяльності, в т. ч. заходів, спрямованих на забезпечення того, щоб— 
 

a) опікуни відігравали ключову роль у сприянні навчанню своєї дитини; 

b) опікуни заохочувалися до активної участі у вихованні своєї дитини в школі; 

c) опікуни виступали повноцінними партнерами у вихованні своєї дитини, а у 

відповідних випадках брали участь у процесі прийняття рішень і роботі 

консультативних комітетів для сприяння вихованню їхньої дитини; а також 

d) щоб проводити інші заходи, наприклад зазначені в розділі 1116 ESSA. 

 

Розділ I частина A розділу I Закону про успішність кожного учня передбачає надання 

фінансової допомоги місцевим освітнім установам (LEA) та школам для покращення 

навчальних досягнень учнів із малозахищених сімей. Ця допомога забезпечує всім дітям 

справедливі, рівні та сприятливі умови для отримання високоякісної освіти та досягнення 

відмінних результатів у освоєнні складної навчальної програми штату та здобуття високих 

атестаційних оцінок. 

 
 

Основоположні принципи 
 

ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ 

 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ зобов’язується сприяти співпраці та заохочувати 

залучення сімей та прагне максимально активно залучати їх шляхом впровадження програм, 

заходів і процедур, які підкреслюють ефективне партнерство між сім’єю, школою та 

громадою, спільну відповідальність за високі досягнення й успіхи учнів у навчанні. Для 

досягнення цієї мети такі ініціативи плануватимуться та впроваджуватимуться шляхом: 

 створення сприятливих та гнучких умов для всіх сімей, незалежно від раси, кольору 

шкіри, національного походження, релігії, гендерної ідентичності або вираження 

поглядів, сексуальної орієнтації, інвалідності, віку, соціально-економічного 

становища, політичних переконань або будь-якої іншої захищеної законом ознаки; 

 
 сприяння участі сімей і громади в діяльності шкільного округу, навчальних мережах 

і прийнятті рішень на рівні шкіл; 
 

 покращення доступу до інформації, щоб допомогти опікунам орієнтуватися в роботі 

шкільного округу та отримувати ресурси, необхідні для досягнення їхніми дітьми 

максимального успіху в навчанні; 

 
 реагування на занепокоєння та/або скарги опікунів, щоб гарантовано задовольняти 

освітні потреби дітей; 
 

 надання опікунам можливостей для отримання інформації, знань і навичок, 

необхідних для розвитку в них ініціативності та спроможності підтримувати їхніх 

дітей у навчанні вдома та в школі; 
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 забезпечення відповідальності персоналу в роботі з опікунами як партнерами на 

всіх рівнях Округу; та 
 

 встановлення високих стандартів обслуговування клієнтів (опікунів/сімей). 

 

Окружні програми та ініціативи включають в себе: 
 

 Створення для опікунів і громади кількох точок доступу до інформації та допомоги 

у вирішенні проблем, а саме через: 

o Кол-центр шкільного округу (School District Call Center) за номером  

215-400-4000, який надає загальну інформацію про послуги, ініціативи та 

програми Округу, полегшує зв’язки між клієнтами та відповідними окружними 

відділеннями та працює безпосередньо зі школами та навчальними мережами 

для вирішення батьківських питань і проблем шляхом надання індивідуальної 

підтримки. 

o Навчально-методичний центр для батьків і сімей (Parent and Family Resource 

Center), який допомагає опікунам вирішувати проблеми, більш ефективно 

забезпечувати освіту та виховання їхніх дітей, орієнтуватися в роботі шкільного 

округу Філадельфії, пропонує інформацію про правила, процедури, програми та 

послуги Округу, відомості про громадські програми та ресурси, а також 

проводить для опікунів різноманітні семінари та заходи. 

o Координаторів із питань залучення сімей та громад (Family and Community 

Engagement Coordinators) та Контактних осіб із питань залучення сімей (Family 

Engagement Liaisons), численні функції яких включають в себе сприяння 

школам у розширенні можливостей для залучення сімей та формування 

міцніших партнерських відносин між школами та сім’ями, надання опікунам 

індивідуальної допомоги у вирішенні їхніх проблем, підтримання зв’язку між 

центральним управлінням / шкільним персоналом та сім’ями, збір та 

розповсюдження інформації про послуги та ресурси, організація та сприяння 

проведенню семінарів та інформаційних ярмарків для опікунів, надання 

школам допомоги у створенні шкільних консультативних рад, а також інші 

послуги та ресурси, спрямовані на задоволення різноманітних потреб усіх 

сімей. 

 Покращення доступу до інформації 

o Розміщення інформації про програми, послуги, процеси та процедури 

Округу на веб-сайті шкільного округу Філадельфії www.philasd.org. 

o Використання Facebook і Twitter та співпраця з традиційними медіа-

партнерами для ознайомлення сімей і громади з інформацією. 

o Впровадження AskPhilaSD (http://ask.philasd.org), веб-системи управління 

знаннями, яка надає миттєві відповіді на найбільш поширені запитання; запуск 

порталу для батьків і сімей  нового інструменту, за допомогою  
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якого опікуни зможуть бути в курсі подій, що відбуваються в окрузі та школах 

їхніх дітей: заходячи до системи через свій обліковий запис, опікуни будуть в 

разі потреби оновлювати свої контактні дані, вибирати найбільш ефективні для 

них способи спілкування (текстові повідомлення, телефонні дзвінки або 

електронні листи), підписуватися на цікаві оновлення, а також продивлятися 

відомості про оцінки та відвідуваність їхніх дітей. 
 
 

 Збір даних та відгуків 

o Оновлення новин про події у шкільному окрузі, запрошуючи всі групи зацікавлених 

сторін, включаючи опікунів, учнів, педагогічний персонал і членів громади, 

відвідувати засідання, що проводять шкільні інспектори, зустрічі з їхніми 

заступниками та інші шкільні заходи для отримання результатів анкетування, нових 

ідей та надання відгуків, які допомагають формувати політику та пріоритети 

Округу. 
 

o Посилення залучення сімей та громади у процесі прийняття шкільних рішень 

шляхом створення в усьому окрузі шкільних консультативних рад (School Advisory 

Councils, SAC) органів, які забезпечують представництво інтересів сімей та громади 
в школі при обговоренні шкільних питань. Проведення зустрічей представників 

усіх груп зацікавлених сторін: опікунів (які володіють більшістю голосів у SAC), 
керівництва та педагогічних колективів шкіл, громадських партнерів та учнів 

(старших класів). SAC є платформою для обговорення та співпраці з метою 
забезпечення успішного навчання всіх учнів. 

 

o Заходи, спрямовані на створення Окружної консультативної ради за участі сімей, 
щоб опікуни мали більше можливостей для зворотного зв’язку, допомагаючи 
формувати та впливати на політику та прийняття рішень, пов’язаних із проблемами 
Округу. 

 

o Тісна співпраця з активістами від опікунів та громади для підвищення обізнаності 

про те, наскільки важливою є їхня участь у роботі школи та Округу, а також для 

того, щоб заохочувати їх налагоджувати зв’язки з учителями, директорами та 

іншими працівниками шкіл, відвідувати зустрічі випускників і батьківсько-

вчительські конференції, підтримувати постійний зв’язок зі школами, відвідувати 

класні кімнати їхніх дітей, приходити на шкільні зустрічі та заходи, займатися 

волонтерською діяльністю, брати участь у роботі батьківських груп і виступати з 

ініціативами. 
 

 Підтримка сімей із різними мовними та культурними особливостями  забезпечення 

таким сім’ям доступу до інформації, допомоги та можливостей для участі сімей у 

роботі шкіл, а саме через: 

o Центр письмового й усного перекладу (Translation and Interpretation Center) 

шкільного округу, який надає низку послуг та інструментів для полегшення 

спілкування з багатомовними сім’ями, включаючи доступ до телефонного перекладу 

з/на понад 170 мов і діалектів, переклад окружних і шкільних документів, ведення 

онлайн бази перекладених документів і веб-сторінок для опікунів та громади 

вісьмома найпоширенішими мовами Округу (іспанською, китайською, арабською, 

в’єтнамською, французькою, кхмерською, російською та албанською); 
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o Службу підтримки багатомовних сімей (Multilingual Family Support Services), яка 

допомагає багатомовним сім’ям вести постійне спілкування зі школою та мати 

доступ до інформації та ресурсів Округу рідною мовою через двомовних 

консультантів (Bilingual Counseling Assistants), надає послуги усного перекладу 

на зустрічах, конференціях, окружних і шкільних заходах, налагоджує 

партнерські відносини з організаціями з питань іммігрантів і біженців, а також 

проводить семінари та тренінги Welcome Wagons для сімей іммігрантів та 

біженців. Заходи Welcome Wagons проводяться у зручний для опікунів і громади 

час їхньою рідною мовою. Вони займаються різними темами, важливими для 

спільноти іммігрантів, включаючи грамотність, процедуру подання заяви на 

вступ до коледжу та фінансову допомогу, безпеку працевлаштування, доступ до 

медичних пільг, контроль астми, профілактику ВІЛ, адаптацію до життя в США, 

виховання відповідно до норм життя суспільства та вирішення конфліктів між 

батьками та дитиною, методи виховання дітей та привчання їх до дисципліни, 

виявлення та лікування депресії, виявлення побутового насильства та 

попередження жорстокого поводження з дітьми. 
 

 Покращення обслуговування клієнтів 

o Завдяки партнерству між Управлінням технологічних послуг (Office of Technology 

Services) та Управлінням із питань залучення сімей та громад (Office of Family and 

Community Engagement) Округ покращить систему видачі квитків викликів та буде 

популяризувати та розвивати єдиний пункт надання інформації про роботу Округу 

ask.philasd.org, щоб більш якісно відповідати на запити опікунів та зацікавлених осіб. 
 

o Активний збір і реагування за результатами відгуків про ефективність наших шкіл та 

ключових відділів за допомогою опитувань, фокус-груп та зборів громадськості. 

Округ буде використовувати та намагатися збільшити участь у щорічному 

опитуванні учнів й опитуванні батьків та опікунів, що проводяться Управлінням із 

питань досліджень та оцінювання (Office of Research and Evaluation); допомагати 

операційному відділу з проведенням опитувань і фокус-груп; запрошувати учнів, 

опікунів та представників громади до участі у фокус-групах для збору ідей щодо 

покращення умов навчання; буде застосовувати більше сучасних методів 

врахування думок учнів; а також організовувати збори громадськості в усіх 

навчальних мережах Округу. 
 

o Шкільний округ буде проводити тренінги з обслуговування клієнтів для 

адміністраторів, вчителів, секретарів, співробітників центрального апарату та 

допоміжного персоналу з метою покращення взаємодії між сім’ями та школами. 
 

o Впроваджувати підхід до обслуговування клієнтів, спрямований на створення шкіл та 

відділів освіти, орієнтованих на сім’ю, та заснований на таких принципах взаємодії 

із сім’ями: 

 Визнання. Сприймати опікунів як партнерів у процесі виховання дітей і 

надання їм освіти. 

 Повага. Цінити опікунів як людей і активно до них дослухатися. 
 

 Реагування. Діяти оперативно та щиро, відповідаючи на їхні 

запитання та вирішуючи їхні проблеми. 
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 Дослідження. Вивчати проблеми дітей і сімей у громаді та 

підтримувати професійний розвиток. 
 

 Вирішення. Працювати разом з опікунами для вирішення будь-яких 

проблем. 
 

 Відновлення довіри. Якщо довіра похитнеться, часто спілкуватися, 

виконувати обіцянки та демонструвати чесність. 

 

ЧАСТИНА II. ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ 
 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ зобов’язується виконати такі законодавчі 

вимоги: 
 

 Шкільний округ вводитиме в дію програми, заходи та процедури для 

підтримання співпраці з опікунами в усіх своїх школах відповідно до статті 1116 

Закону про успішність кожного учня (Every Student Succeeds Act, ESSA), а також 

програм, передбачених частиною A розділу I. Ці програми, заходи та процедури 

плануватимуться та реалізовуватимуться шляхом проведення ефективних 

консультацій з опікунами дітей-учасників. 
 

 Відповідно до статті 1116, шкільний округ повинен працювати зі своїми 

школами, щоб забезпечити відповідність вимог шкільних політик щодо 

залучення сімей положенням статті 1116(b) ESSA, а також щоб дані політики 

включали в себе умови про договір між батьками та школою, передбачений 

статтею 1116(d) ESSA. 
 

 На виконання вимог частини A розділу I щодо залучення батьків та сімей 

шкільний округ і його школи намагатимуться створювати повноцінні можливості 

для залучення опікунів з обмеженим володінням англійською мовою, інвалідністю, 

а також опікунів дітей, що переходять з іншої школи, в т. ч. надавати інформацію 

та шкільні звіти, передбачені статтею 1111 ESSA, у зрозумілому та єдиному 

форматі та, за запитом, в альтернативних форматах і мовою опікунів, якщо це 

можливо. 

 

 Шкільний округ буде залучати опікунів дітей, що навчаються в школах, діяльність 

яких регулюється частиною A розділу I, при прийнятті рішень стосовно витрачання 

1 відсотку коштів, передбачених частиною A розділу I для розвитку залучення 

батьків та сімей, та забезпечить, аби щонайменше 90 відсотків від цього одного 

відсотку спрямовувалися безпосередньо до шкіл для проведення заходів, 

пов’язаних з опікунами, на умовах, погоджених між батьками та шкільною 

адміністрацією та затверджених шкільною консультативною радою (School 

Advisory Council, SAC) або подібними впорядкованими батьківськими/сімейними 

групами та шкільною адміністрацією. 
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 Шкільний округ забезпечуватиме, щоб у всіх його школах проводилися принаймні 

одні батьківські збори на рік для залучення всіх зацікавлених опікунів до 

обговорення відповідних програм залучення сімей, щоб у школах 

запроваджувалися заходи з використанням передбачених розділом I коштів для 

залучення сімей, а також щоб з опікунами було досягнуто домовленості про 

видатки та подальшу взаємодію в реалізації цих програм та заходів. 
 

 Шкільний округ повідомлятиме школам про те, що невиконання вимог, викладених 

у цій частині та решті даної політики, може призвести до втрати фінансування за 

розділом I. 
 

 Центральний апарат шкільного округу проведе низку засідань з опікунами до 

початку річного окружного бюджетного процесу, щоб зібрати думки про розподіл 

федеральних коштів згідно із заявою Округу, поданою в рамках Зведених 

федеральних програм (Consolidated Federal Application), до Департаменту освіти 

штату Пенсильванія. 

 

ЧАСТИНА III. ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ ОКРУГОМ ОБОВ’ЯЗКОВИХ 

КОМПОНЕНТІВ ОКРУЖНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ 

БАТЬКІВ ТА СІМЕЙ 
 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ вживатиме таких заходів, щоб залучати опікунів до 

спільної розробки його плану залучення батьків та сімей на окружному рівні відповідно 

до статті 1112 ESSA. 
 

 Щороку Округ  оцінюватиме зміст та ефективність окружної політики, діяльності та 

програм залучення батьків та сімей. 
 

 Навесні зацікавлені опікуни та представники громади запрошуватимуться до участі в 

кількох фокус-групах для надання цінних відгуків про окружну політику залучення 

батьків та сімей. Опікунів сповіщатимуть про фокус-групи різними способами: 

електронною поштою, за допомогою листівок, автоматичних дзвінків, через 

соціальні мережі та оголошення на веб-сайті Округу. Під час роботи фокус-груп 

учасники дізнаватимуться про новини та висловлюватися щодо нової/переглянутої 

політики. Під час зустрічей обговорюватимуться та узгоджуватимуться 

доповнення/вилучення/поправки. Форматування та редагування виконуватимуться 

після зустрічей, а згодом направлятимуться учасникам для розгляду та 

коментування. Сім’ї та представники громади, які не можуть відвідувати фокус-

групи особисто, матимуть можливість брати участь у роботі фокус-групи через 

інтернет, завдяки чому у них буде час переглянути документ та надати свої думки та 

відгуки в електронному вигляді. 
 

 Опікунів заохочуватимуть надавати відгуки в будь-який час протягом року на веб-

сайті Округу або в школі їхньої дитини. Всі отримані коментарі та відгуки 

використовуватимуться при оновленні політики на наступний рік. 
 

 Після затвердження окружної політики залучення батьків та сімей остаточний 

документ буде розміщений на веб-сайті Округу, а друковані копії 

розповсюджуватимуться на щорічних засіданнях, які проводяться згідно з розділом I 
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у кожній школі, а також роздаватимуться всім учням для передачі батькам/опікунам. 

 
 Шкільний округ надсилатиме заступникам інспекторів та директорам шкіл 

директиву (підписану шкільним інспектором) щодо розповсюдження окружної 

політики серед опікунів та персоналу. 

 
 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ вживатиме таких заходів, щоб залучати опікунів 

до процесу перегляду та покращення роботи шкіл відповідно до статті 1114 ESSA: 
 

 Кожна школа Округу повинна мати активну та зацікавлену шкільну 

консультативну раду (School Advisory Council, SAC), більшість якої складають 

члени сімей, а також до неї входять директор школи, учителі або інші працівники 

школи, учні та представники громади; SAC очолює зусилля, спрямовані на 

підвищення успішності навчання, ефективне викладання матеріалу на уроках, 

залучення опікунів і громади до навчального процесу, а також на спрощення 

спілкування та підтримки. 

 

 Відповідні представники Округу будуть готові допомагати активістам від 

опікунів та спеціалістам Управління з питань залучення сімей та громади (Office 

of Family and Community Engagement), пропонуючи послуги окружної навчальної 

мережі та тренінги шкільного рівня, присвячені різним аспектам розділу I, 

включаючи розуміння шкільних даних, загальноосвітніх планів та складання 

бюджету. 
 

 Школи розроблятимуть інструменти для отримання коментарів від опікунів і 

підписів працівників установ позашкільного Округу в Комплексному плані, 

Бюджеті за розділом І і Плані вдосконалення роботи шкіл (School Improvement 

Plan, SIP). 
 

 Своєчасне надання опікунам повідомлень про зустрічі та їх скасування за 

допомогою інформаційних бюлетенів, автоматичних дзвінків, на дошках 

оголошень, у батьківських/сімейних групах або поштою. 
 

 Для вивчення функцій і обов’язків кожної сторони даного процесу шкільним 

консультативним радам (персоналу шкіл, учням, сім’ям та представникам 

громади) або іншим впорядкованим батьківським/сімейним групам 

надаватиметься можливість професійного розвитку. 
 

 Окружний Центр письмового й усного перекладу та Служба підтримки 

багатомовних сімей забезпечуватимуть опікунам з обмеженим рівнем володіння 

англійською мовою повний доступ до послуг письмового й усного перекладу. 

 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ забезпечуватиме таку необхідну координацію, 

технічну допомогу та іншу підтримку школам, діяльність яких регулюється частиною A 

розділу I, у плануванні та впровадженні ефективних заходів із розвитку залучення 

сімей, спрямованих на покращення навчальних досягнень учнів і якості шкільної освіти: 
 

 Разом із батьківськими та сімейними групами проводити для шкіл семінари, 

присвячені залученню сімей. 
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 Створювати за допомогою опікунів умови для професійного розвитку нових та 

існуючих директорів шкіл та інших адміністраторів для ефективного залучення 

опікунів та співпраці з ними. 
 

 Навчати нових та існуючих працівників, до посадових обов’язків яких входить 

співпраця із сім’ями (наприклад, членів шкільних консультативних рад, 

контактних осіб із питань залучення сімей, контактних осіб із питань зв’язків із 

громадськістю, координаторів із підтримки вдосконалення роботи шкіл та 

двомовних консультантів), надавати школам допомогу із впровадженням 

сучасних методів та програм залучення сімей. 
 

 Управління з питань впровадження розділу I (Title I Office) та Управління з 

питань залучення сімей та громад проводитимуть семінари та надаватимуть 

технічну допомогу школам, батьківським і громадським організаціям. 
 

 Проводити для опікунів тренінги, присвячені, серед іншого, читанню, 

математиці, природознавству, підготовці до екзаменів PSSA та Keystone. 
 

 Проводити для опікунів семінари на теми шкільної безпеки, культурного 

розмаїття, вирішення конфліктів, участі в роботі шкіл, покращення співпраці із 

сім’ями, а також на інші теми за запитом. 
 

 Створювати умови для виконання опікунами функцій контактних осіб для 

директорів шкіл і SAC щодо ініціатив окружного та мережевого рівнів. 
 

 Заохочувати звернення опікунів до вчителів і директорів шкіл відповідно до 

Окружного плану дій 3.0. 
 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ координуватиме та поєднуватиме стратегії залучення 

сімей, передбачені частиною A розділу I, із стратегіями залучення сімей, викладеними в 

інших федеральних, рівня штату та місцевих програмах, включаючи програми 

державної дошкільної освіти, шляхом: 

 

 проведення щоквартальних зустрічей керівництва програми «Випереджальний 

розвиток, яскраве майбутнє» (Head Start, Bright Futures) та співробітників 

програми «Освіта, що веде до працевлаштування та професійної підготовки» 

(Education Leading to Employment and Career Training, ELECT), відповідальних за 

залучення сімей, з представниками Управління з питань залучення сімей та 

громад. Протоколи цих засідань надаватимуться за запитом; 
 

 запрошення опікунів дошкільників і батьків підлітків до участі в окружних 

зборах, подіях і заходах. 
 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ проводитиме загальне щорічне опитування 

батьків/опікунів для збору даних про результати роботи із залучення сімей на рівні 

шкіл та Округу, а також буде звертатися до опікунів за інформацією та відгуками під 

час розробки та перегляду опитування. 
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Результати опитування використовуватимуться для виявлення перешкод на шляху 

активізації участі опікунів у діяльності, спрямованій на залучення сімей (особлива увага 

буде приділятися опікунам, які стикаються з економічними труднощами, мають 

інвалідність, обмежений рівень володіння англійською мовою, обмежений рівень 

грамотності або належать до расової або етнічної меншості). шкільний округ 

використовуватиме результати дослідження  для розробки стратегій більш ефективного 

залучення сімей та в разі потреби переглядатиме (за участі опікунів) свою політику 

залучення сімей. 

 

Основна мета політики залучення батьків та сімей полягає в тому, щоб збільшити 

взаємодію сімей зі шкільним округом Філадельфії. В межах цієї основної мети були 

визначені три проміжні цілі: 

a) звернення до опікунів з проханням висловитися щодо політики та процедур 

Округу; 

b) створення умов для того, щоб школи та їхні освітні та фізичні ресурси були 

більш доступними для опікунів; і 
c) надання опікунам можливостей для отримання якомога більшої інформації 

про навчальні успіхи їхніх дітей та доступ до ресурсів для підтримки їх 

освіти. 
 

Залежно від наявних ресурсів, Управління з питань досліджень та оцінювання (Office 

of Research and Evaluation, ORE) або зовнішній оцінювач, який виступає за дорученням 

ORE, буде використовувати такі способи оцінки стану досягнення основної мети та 

проміжних цілей: електронні та паперові документи (включаючи загальноокружне 

опитування адміністраторів, вчителів, опікунів та учнів), фокус-групи опікунів, аналіз 

даних, а також спостереження під час зустрічей і семінарів. 
 

ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ ФІЛАДЕЛЬФІЇ впроваджуватиме такі заходи, щоб школи та опікуни 

могли зміцнювати залучення сімей для більш ефективного залучення опікунів та 

підтримки партнерства між школами, опікунами та громадою з метою покращення 

навчальних результатів учнів: 

 

A. Шкільний округ за сприяння своїх адміністративних підрозділів (Управління з 

питань залучення сімей та громад, Управління з питань дотримання умов 

надання грантів та фіскальних послуг (Grant Compliance and Fiscal Services), 

відділу бюджетного управління (Management and Budget), відділу 

спеціалізованих методичних послуг (Specialized Instructional Services), відділу 

навчальних планів і методичної роботи (Curriculum and Instruction) і відділу 

оцінювання (Assessment) вживатиме такі заходи для надання допомоги опікунам 

дітей, які навчаються в освітніх установах Округу, у розумінні: 

 

– стандартів навчального матеріалу штату; 

– стандартів успішності навчання учнів; 

– оцінювань, які проводяться на рівні штату та на місцевому рівні, 

включаючи альтернативні оцінювання; 

– вимог частини A розділу I; 

– способів стеження за навчальними успіхами дитини; та 

– способів взаємодії з педагогами. 
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 Управління з питань дотримання умов надання грантів та фіскальних 

послуг буде співпрацювати з різними установами та батьківськими 

групами, проводячи презентації та семінари щодо вимог розділу I і 

право батьків на інформацію згідно із Законом про успішність 

кожного учня. 

 Рекомендувати директорам шкіл запрошувати опікунів, в разі потреби, 

до участі в заходах з розвитку персоналу. 

 Рекомендувати директорам шкіл включати до заходів з розвитку 

персоналу компонент, пов’язаний з опікунами. 

 Надавати фінансову допомогу та рекомендувати школам підтримувати 

участь опікунів у конференціях та семінарах, наприклад, у щорічній 

Конференції батьківських консультативних рад штату (State Parent 

Advisory Council Conference), щорічній Конференції з питань взаємодії із 

сім’ями (Family Involvement Conference) (Об’єднання штату 

Пенсильванія з питань взаємодії з батьками (PA Coalition for Parent 

Involvement)) тощо. 

o Вимагати, щоб опікуни, які бажають взяти участь у конференціях, 

проходили навчальні курси на рівні школи та/або Округу. 

Інформація про ці курси включатиме в себе: 1) список (-ки) 

реєстрації учасників; 2) порядок денний; і 3) копії документів, що 

поширюються серед учасників. 
 

o Забезпечувати, щоб кожен опікун, який був обраний для участі в 

конференціях рівня штату або країни, регулярно відвідував окружні 

засідання, присвячені залученню сімей, та подавав звіти (усні або 

письмові). 

 Надавати опікунам інформацію, викладену зрозумілою та простою 

мовою. 

 Якщо це можливо, проводити семінари для сімей, перша мова яких не є 

англійською, їхньою рідною мовою. 

 Поширювати серед опікунів матеріали відділу навчальних планів і 

методичної роботи та інших підрозділів, якщо вони будуть корисними 

для опікунів вдома, в т. ч. у перекладі, наскільки це можливо. 

 

B. Шкільний округ за допомогою своїх шкіл надаватиме матеріали та проводитиме 

тренінги, щоб допомагати опікунам працювати з їхніми дітьми над підвищенням 

їхніх навчальних досягнень, наприклад, семінари на теми грамотності та технологій, 

для сприяння залученню сімей шляхом: 

 

 проведення семінарів для опікунів по всьому місту, представляючи 

різноманітні освітні пропозиції від працівників закладів шкільного округу та 

інших установ, зокрема способи підтримання навчання дитини в школі та 

комп’ютерної грамотності; 

 проведення семінарів, присвячених комп’ютерній грамотності, та інших 

тренінгів для опікунів, зокрема на тему використання порталу для батьків та 

сімей як інструменту стеження за навчальними досягненнями їхніх дітей; 
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 надання школам допомоги у плануванні та впровадженні навчальних заходів, 

наприклад, проведенні вечорів сімейної грамотності та математичних вечорів 

для сімей, а також інших навчальних семінарів, щоб допомогти опікунам 

зрозуміти, як підтримувати шкільні досягнення їхніх дітей за допомогою 

відповідних відділів шкільного округу; 

 призначення спеціалістів Округу для проведення тренінгів і презентацій для 

опікунів і громадських організацій; 

 проведення зазначених вище семінарів у громадських місцях, крім шкіл, 

наприклад, у бібліотеках, приміщеннях громадських і релігійних організацій, 

де сім’ї можуть почуватися комфортніше; 

 забезпечення матеріалів для зазначених вище семінарів, у відповідних 

випадках, на інших мовах, крім англійської. 
 

C. Управління з питань залучення сімей та громад за сприяння опікунів буде 

проводити в школах тренінги з професійного розвитку, щоб навчати вчителів, 

допоміжний персонал, директорів шкіл та інших працівників спілкуванню та 

співпраці з опікунами як з рівноправними партнерами, цінності та корисності 

участі опікунів, а також впровадженню та координації програм і встановленню 

зв’язків між опікунами та школами у такі способи: 
 

 за допомогою помічників з питань опікунів, які допомагатимуть 

директорам шкіл та іншим керівникам розвивати перспективні 

партнерські відносини з опікунами; 

 планування регулярних зустрічей між співробітниками Управління з 

питань залучення сімей та громад та представниками SAC й іншими 

опікунами для участі в перегляді політики залучення батьків та сімей, 

що реалізується школою згідно з розділом I, а також договору між 

батьками та школою (за потреби). 
 

D. Шкільний округ буде вживати таких заходів, щоб інформація про програми, 

зустрічі та інші заходи для шкіл та опікунів відправлялася опікунам дітей-

учасників у зрозумілому та єдиному форматі та, за запитом, в альтернативних 

форматах і мовою опікунів, якщо це можливо: 
 

 наскільки це можливо, надавати повідомлення зрозумілою та 

простою мовою; 

 розміщувати повідомлення для опікунів на веб-сайті Округу та на 

сторінці Facebook; 

 слідкувати за тим, щоб у повідомленнях Округу був зазначений 

номер телефону, за яким опікуни можуть звертатися за 

роз’ясненнями; 

 надавати важливу інформацію Кол-центру шкільного округу та 

Головному інформаційному центру Філадельфії, що працює за 

номером 215-400-4000, координаторам Управління з питань залучення 

сімей та громад, контактним особам з питань залучення сімей та 

двомовним консультантам, щоб вони могли передавати інформацію 

сім’ям та пояснювати їм важливі повідомлення Округу; 

 проводити зустрічі та семінари з опікунами та представниками 

громади для вирішення найважливіших питань; 
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 звертатися до громадських партнерів, включаючи бібліотеки, центри 

відпочинку, громадські та релігійні організації, з проханням допомогти 

в поширенні інформації; 

 надавати мовні послуги сім’ям, для яких англійська є іноземною мовою, 

на місці або по телефону. 

 

ЧАСТИНА IV. ІНШІ КОМПОНЕНТИ ОКРУЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА СІМЕЙ 
 

 Залучення опікунів до розробки тренінгів для вчителів, директорів шкіл та 

інших освітян із метою підвищення ефективності навчання. 

 Компенсація обґрунтованих і необхідних видатків на заходи, пов’язані з 

розвитком взаємодії із сім’ями, включаючи транспортні витрати та витрати на 

догляд за дітьми, щоб дозволити опікунам брати участь у шкільних засіданнях 

і тренінгах, якщо це передбачено бюджетом. 

 Навчання опікунів більш активному залученню інших опікунів. 

 Проведення шкільних зустрічей в різний час або конференцій учителів та 

інших педагогів, які працюють безпосередньо з дітьми-учасниками, вдома з 

опікунами, які не можуть відвідувати ці конференції у школі, з метою 

максимального залучення сімей та участі в навчанні їхніх дітей. 

 Дослідження, затвердження та впровадження модельних підходів до 

покращення залучення сімей. 

 Створення представницької, неупередженої окружної батьківської 

консультативної ради, яка буде надавати відгуки з усіх аспектів залучення 

сімей в рамках програм, передбачених частиною A розділу I. 

 Розробка для громадських організацій та підприємств, включаючи релігійні 

організації, відповідних функцій у заходах, які стосуються залучення сімей. 

 Надання за запитом опікунів іншої обґрунтованої підтримки заходів щодо 

залучення сімей згідно зі статтею 1116. 

 

Частина V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
 

Ця окружна Політика залучення батьків та сімей була розроблена спільно з опікунами 

дітей, які беруть участь у програмах, що реалізуються згідно з частиною A розділу I, про 

що свідчать порядки денні, списки реєстрації учасників та відгуки, які надаються в 

інтернеті та під час зустрічей. 

 

Дана політика була прийнята ШКІЛЬНИМ ОКРУГОМ ФІЛАДЕЛЬФІЇ 17 серпня 2017 р. і 

залишатиметься чинною до наступного перегляду. Шкільний округ поширить інформацію 

про дану політику серед усіх опікунів до 30 вересня 2017 р., включно. 

 

Ця політика заміняє собою політику № 918.1. 
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Посилання на правові норми: 

Закон про успішність кожного учня (Every Student Succeeds Act, ESSA):  

 Звід законів США № 20 (20 U.S.C.) §§ 6316(b)(7), (8) 

Звід федеральних нормативних актів США (C.F.R.)  

 34 C.F.R. § 200.36 

Звід правил державних шкіл (State School Code):  

 24 P.S. § 1–101 і параграфи, що викладено далі, включаючи 24 P.S. 

§ 6–693, 6–696 


