Тактика
Наш персонал буде впроваджувати і
використовувати сучасні навчальні стратегії і
програми для підвищення досягнень кожного учня.
•

•
•

•

Застосовувати сучасні інструкції, відповідні Common
Core стандартам і збагачені технологією та
мистецтвом.
Використовувати інформацію підсумкових тестувань
для проведення інструкцій.
Застосовувати засновані на дослідженнях навчальні
стратегії, які сприяють проведенню диференціальних
інструкцій, відповідають потребам всіх учнів і
допомагають скоротити прогалини в успішності.
Встановити технологічний план, відповідний вимогам
Common Core

Ми створимо довірливі взаємовідносини, активно
залучаючи учнів, сім'ї та громадськість як партнерів
у навчальному процесі.
•

Заохочувати наше різноманітне суспільство (батьків,
сім'ї та членів громадськості): добровільно брати
участь у заходах школи Lichen.

•

Активно залучати громадськість (місцеві
підприємства, що громадські організації і із сфери
обслуговування) для надання партнерства і
допомоги учням, персоналу та створення
сприятливої шкільної атмосфери.

Ми будемо моделювати, вчити і підкреслювати
позитивні риси характеру і соціальні навички для
створення безпечного і сприятливого середовища.
•

Вчити, моделювати і впроваджувати практику
виховування характеру, згідно потреб усіх
зацікавлених сторін у школі Lichen K-8.

•

Постійно практикувати поважливу і відповідальну
поведінку в школі Lichen K-8.

Ваша роль
Команда планування мала
дводенну сесію в січні для розвитку
цього плану.
Результати їх роботи: спільні
переконання; місія, що дає напрям
для школи; цілі для визначення
успіху; і стратегії для досягнення
успіху.

Ukrainian

Lichen K-8
Стратегічний план
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Сформовані команди дій
завершили роботу над створенням
плану. Персонал почне застосовувати
цей план у наступному навчальному
році. Якщо у вас виникнуть питання
щодо плану, звертайтеся до
директора школи.
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Призначення
У партнерстві з нашим

Ми віримо що:
•

Кожна людина унікальна і має рівні
права.

•

Хороші взаємини і здорове оточення
необхідні для успіху.

Lichen K-8, нашої помісної школи,

•

Кожен може і буде вчитися.

•

полягає у навчанні та спонуканні

•

Люди вчаться різними способами і з
різною швидкістю.

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

•

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

•

Особистий розвиток і добробут
суспільства залежить від індивідуальної
відповідальності.

•

Кваліфікованa освіта розширює спектр
можливостей в житті людини.

•

Кожен виграє, коли люди добровільно
жертвують на благо інших.

•

Спонукає людей до досягнення вищих
стандартів веде до успіхів у навчанні та
прекрасним результатами.

•

Чесність і принциповість необхідні для
побудови довірчих взаємин.

•

Доступ до кваліфікованої загальної освіті
необхідний для нашого демократичного
суспільства.

різноманітним суспільством, місія

кожного учня до успіху і
відповідальному вкладі в радикально
світ який постійно змінюється через
розвиток позитивних рис характеру і
застосування сучасних академічних
програм, оснащених технологією і
збагачених мистецтвом.

Цілі
•

•

•

До 2016 року ми знизимо пробіли
в успішності на 50%,
підтверджуючи це результатами
тестувань.
До 2016 року, всі учні будуть
розвивати і застосовувати навички
критичного мислення у вирішення
завдань, а також творчі навички
відповідно до рівня стандартів їх
класів, використовуючи усне і
письмове спілкування і різні
засоби інформації.
Всі учні вироблять і будуть
послідовно показувати риси
характеру, необхідні для
становлення плодотворним,
відповідальним і турботливим
членом суспільства.

Стратегічні параметри
Ми завжди будемо підтримувати в школах
фізично і емоційно безпечну обстановку, що
сприятиме ефективному навчанні.
Шкільні та Програмні плани завжди будуть
узгоджені зі Стратегічним планом округу.
Ми будемо нетерпимі до поведінку або усні
вислови, що принижує гідність чи особистість
будь-якого людини або групи.
Ніяка програма або послуги не будуть
продовжені, якщо вони не несуть оптимальний
внесок в місію і їх користь не продовжує
задовольняти вартість.

Ми не будемо терпіти неефективну
роботу будь-якого члена персоналу.
Наш фокус спрямований на поліпшення
показників з англійської мови та
математики за допомогою
збалансованого навчального плану.
Ніякі нові програми або послуги не будуть
прийняті, якщо:
Вони не узгоджені зі
•
Стратегічним Планом,
Їх користь не повністю
•
відповідає ціні,
Чи не будуть виділені
•
кошти на професійне
зростання, перевірку
програм і зв'язок з
виборцями.

