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ПЕРЕКОНАННЯ:
• Кожна людина унікальна і має рівні права.

• Кожен може і буде вчитися.

• Люди учаться різними способами і з різною швидкістю.

• Освіта є спільною відповідальністю учнів, їхніх сімей, вчителів, персоналу 
та громадськості.

• Кваліфікована освіта розширює спектр можливостей в житті людини.

• Спонукання людей до досягнення вищих стандартів веде до виключної 
навчанні та прекрасним результатами.

• Добрі взаємовідносини та здорове оточення необхідні для успіху.

• Різноманітність культур - це цінна перевага, яке зміцнює і збагачує наше 
суспільство.

• Особисте розвиток і добробут суспільства залежить від індивідуальної 
відповідальності.

• Кожен виграє, коли люди добровільно жертвують на благо інших.

• Чесність і принциповість необхідні для побудови взаємин.

• Доступ до кваліфікованого загальній освіті необхідний для нашого 
демократичного суспільства.



Цінуючи відмінності і особливості кожної дитини, 
місією шкільного округу San Juan Unified є навчання 
і спонукання кожного учня до успіху і відповідному 
додатку в розвиток сучасного світу, пропонуючи 
вдосконалене, зосереджене на учневі навчання в 
безпечній і позитивній навчальній обстановці.   

ПРИЗНАЧЕННЯ



Кожен учень братиме участь у процесі навчання, щоб досягти зростання академічних 
цілей, демонструючи креативність, інновації та готовність домогтися успіху на вищому 
рівні і втілити в життя свої мрії.
Кожен учень буде розвивати і підтримувати здоровий спосіб життя, який зміцнює його 
або її соціальне, емоційне і фізичне благополуччя.
Кожен учень буде демонструвати силу характеру і вносити позитивний внесок у його або 
її сім’ю, школу і суспільство.

ЦІЛІ



СТРАТЕГІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1. Ми завжди будемо підтримувати в школах 
фізично і емоційну безпечну атмосфери, що 
сприяє відмінному навчанні.

2. Шкільні та програмні плани завжди будуть 
узгоджені зі Стратегічним планом округу.

3.  Ми будемо нетерпимі до поведінки або мови, що 
принижує гідність чи особисті якості будь-якої 
людини або групи.

4. Ніякі нові програми або послуги не будуть 
прийняті, якщо ...

• Немає узгодження із Стратегічним планом

• Витрати на програму більші ніж ефективність

• Не будуть виділені кошти на професійний ріст, 
перевірку програм і зв’язок з виборцями.

5. Ніяка програма або послуги не будуть залишені, 
якщо вони не несуть оптимальний внесок в план і 
їх користь не продовжує задовольняти вартість.

6. Ми не будемо терпіти не ефективну роботу будь-
якого члена персоналу.



СТРАТЕГІЯ 1
Ми розроблюємо і впроваджуємо систему 
навчання, яка відповідаю цілям і мріям окремого 
учня, і в той час сприяє підготовці до коледжу і 
кар’єрі в суспільстві, яке підтримує соціальне, 
емоційне і фізичне благополуччя.



СТРАТЕГІЯ 1 
Плани та дії
Впровадження та підтримка ефективної 
навчальної практики, для всіх учнів на підставі 
досліджень, вимогливих і індивідуальних 
підходів та правил, які дають підготовку для 
навчання в коледжі і здобутті кар’єри
Реалізація відповідних циклів росту професійної 
практики у кожній школі, розроблених із залученням 
різних сторін, які розуміють роботу, цілеспрямованих, і 
відображають місію і цілі округу San Juan Unified.
Розробка і втілення спільних занять, які сприяють 
взаємній підзвітності, для максимального використовування 
навиків та ефективність наших працівників
Впровадження системи відгуків та зворотного зв’язку, що 
дозволить всім учням брати участь в обговоренні, визначенні та 
реалізації стратегій для поліпшення школи. Інноваційними і 
спрямовані на потреби учнів відповідно здібностей дитини.
Реалізація ефективних навчальних занять, які будують 
відносини, сприяють встановленню мети і розвитку 
персонального навчання.
Створення та впровадження навчальних занять, які 
виробляють готовність і навики до коледжу / кар’єри, 
сприяння розвитку варіантів навчання, і створення 
можливостей для всіх учнів у різних областях



СТРАТЕГІЯ  2
Ми будемо моделювати і інтегрувати знання та 
навички, необхідні для утворення здорового тіла, 
розуму і духу, забезпечуючи зростання і успіх 
під час занять у класі та за межами преміщення 
класу.



СТРАТЕГІЯ 2 
Плани дій
• Реалізація навчальних занять, з наголосом на значення 

здорового тіла, розуму і духу і підтримки навчання 
учнів, їхніх досягнень і зв’язку зі школою

• Розробка та впровадження в окрузі систему підтримки 
для вирішення пізнавальних, соціальних / емоційних, 
сімейних обставин і комунікативних бар’єрів, з якими 
стикаються всі наші учні

• Впровадження систем підтримки, які дозволяють 
учням перехід протягом всього процесу їх 
навчання з почуттям гідності використовуючи 
здібності, і знанням компоненти які також 
активно підтримувати оптимальне здоров’я

• Визначення моделі і стратегій інтеграції для 
створення безпечного і сприятливого клімату 
в школі, який буде відповідати розвитку і 
культурном цінностям учня222222222 



.

СТРАТЕГІЯ 3
Ми будемо забезпечувати зв’язок між учнями, 
працівниками, сім’ями, членами громади, 
групами працівників і зовнішньої підтримки, 
щоб створити і підтримувати партнерські 
відносини на основі взаємної поваги, загальних 
потреб, цілей і ресурсів.



СТРАТЕГІЯ 3 
Плани дій
• Розробка та впровадження стандартів 

обслуговування і навчання, для того щоб 
забезпечити співпрацю і зв’язок між усіма 
учнями, персоналом, сім’ями, членами 
спільноти, тощо.

• Реалізація сильної системи планування 
та відгуків, активного залучення та 
участі зацікавлених сторін для підтримки 
ефективного прийняття рішень, співпраці 
і безперервного вдосконалення.

• Створення і застосування ресурсів 
які підтримують школи та відділи у 
встановленні стійких партнерських 
відносин, зосереджених на ефективності 
навчання учнів

• Реалізація окружної системи щоб 
заохочувати добровольців в і за межами 
класної кімнати і розподіл ресурсів 
для підтримки навчання і зв’язків із 
суспільством

• Розробка та впровадження процесу 
орієнтації сімей для забезпечення доступу 
до ресурсів і інформації, щоб бути 
активними партнерами в освіті своїх дітей

• Розробка та впровадження процесу 
орієнтації співробітників, щоб вони 
розуміли місію і цілі округи, доступ до 
наявних ресурсів і внесли свій внесок так, 
як і очікується від них    
 .



СТРАТЕГІЯ 4
Ми будемо забезпечувати комплексну систему ресурсів і підтримки для 
наших учнів різних етнічних груп, учнів із сімей із низьким прибутком, і 
тих що  вивчають англійську мову, щоб сприяти їх благополуччю і успіху.



.

СТРАТЕГИЯ 4 
Плани дій
• Реалізація ефективних і відповідних педагогічних стандартів відносн демографічної сторони кожної 

школи та академічних потреб наших учнів інших етничних груп, з низьким доходом, і тих що вивчають 
англійську мову, щоб поліпшити їхнє навчання

• Реалізація постійної, багаторівневої системи академічних втручань і підтримки в усіх школх, щоб 
прискорити досягнення, сприяти справедливості, а також зміцнити зв’язок з нашими відстаючими 
учнями

• Активно залучати висококваліфікований навчальний та обслуговуючий персонал, який буде 
відображати різноманітність округу та лінгвістичні потреби спільноти для покращання навчання всіх 
учнів

• Усунення бар’єрів на шляху досягнення учня через критичний аналіз, перегляд, і реалізацію практики, 
політики і процедур для забезпечення доступу до відповідного навчання для всіх учнів

• Впровадити і підтримувати участь у сміливих розмовах, які сприяють відображенню індивідуальності і 
культури шкільного округу San Juan Unified



PROCESS
У жовтні 2014 року, група планування в кількості 27 осіб працювали над Стратегічним планом 
округу San Juan Unified, який вперше був розроблений в 2010 році. Група планування складається 
із учнів, батьків, громадських партнерів, членів правління, вчителів, адміністраторів та іншого 
шкільного персоналу.

Група планування затвердила переконання і місію з попереднього Стратегічного плану, 
продовжуючи забезпечувати відповідний напрямок округу. Команда переглянула цілі округу та 
розробила чотири нові стратегії, що підкреслюють області праці, які повинні бути розглянуті 
протягом найближчих п’яти років.

Чотири стратегії були спрямовані командам дій, що складаються з учнів, батьків, співробітників, 
громадських партнерів та керівників округу. Команди зустрічалися протягом 13-тижневого періоду 
для аналізу та дослідження кожної стратегії і розробили плани дій, необхідних для здійснення 
кожної із стратегій
Плани дій були розглянуті командою планування на початку червня. Група планування вислухала 
презентації, були задані важливі питання, і уважно розглянуті безліч запропонованих планів. 
Плани були переглянуті на основі відгуків учнів.
У червні 2015 року, Рада з Освіти одноголосно схвалила завершений Стратегічний план.

ПРОЦЕС



МІСЦЕВИЙ ПЛАН 
КОНТРОЛЮ ТА 
ЗВІТНОСТІ 
www.sanjuan.edu/lcap
Місцевий план контролю підзвітності округу 
San Juan Unified або LCAP, забезпечує додаткове 
визначення і керівництво до дій в стратегічному 
плані. Відповідно з новою моделлю фінансування 
шкіл Каліфорнії, кожен округ повинен створити 
LCAР, який описує зусилля у восьми державних 
пріоритетних областях, посилаючись на результати 
учнів і підтримку їх відповідними ресурсами. Щороку 
ми переглядаємо наш LCAР на основі даних і відгуків від 
учнів, батьків співробітників і спільноти. Дві мети LCAP на 
підтримку Стратегічного плану:

Ціль1: Поліпшення та підтримка навчання учнів, щоб закрити 
прогалини у досягненнях і переконатися, що усі учні готові до 
коледжу та отримання кар’єри для професійного розвитку.р
Робота найбільш відображена в планах дій першої та 
четвертої стратегій 

Ціль 2: Розвивати поважні, спільні та відображають 
школи і округ культури, які забезпечують успішність і 
соціальне / емоційне благополуччя для кожного учня.
Робота найбільш відображена в планах дій другої і 
третьої стратегій

Разом, LCAP і Стратегічний план приведені у 
відповідність, щоб бути в якості основи для 
майбутнього округу
.
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