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Щоб вирішити непрості ситуації що виникли по причині COVID-19 та допомогти закладам 
освіти адаптуватися до швидких змін, пов'язаних із переходом на дистанційне навчання, 
San Juan Unified заключні школи, по умовчанню, використовуватимуть модель оцінки, за 
правилом: загальний залік або не залік (credit or no credit grading model). Це означає, що 
студенти або отримають бал за курс, відповідно вимог для закінчення школи або не 
отримають бал до закінчення навчання, але вони, не отримають оцінку у літерному 
еквіваленті як раніше, а також не отримають середній бал (GPA) відповідно позитивно чи 
негативно. Для багатьох студентів це буде найкращим варіантом у моделі дистанційного 
навчання. Державний університет Каліфорнії та штатний університет Каліфорнії, а також 
багато провідних приватних університетів країни схвалили цю модель і запевняють, що це 
не вплине на можливість студентів отримати вступ до вищих навчальних закладів.  
 
Однак ми також визнаємо, що з різних причин певні студенти мають бажання отримати 
оцінку у літерному еквіваленті. Наприклад, це може бути особливо важливим для 
студентів, які працюють над покращенням середньої оцінки GPA. Щоб підтримати всіх 
наших учнів, наші середні та заключні школи дозволять учням подати клопотання про 
отримання оцінки у літерному еквіваленті за четверту чверть або термін.  
 
Процес подання клопотання про отримання грамоти був встановлений наступним чином: 
 

1. Зверніться до вчителя письмово (електронною поштою) про те, що ваш студент 
зацікавлений у поданні клопотаня про оцінку в літерному еквіваленті, НЕ 
ПІЗНІШЕ 1 травня. 

2. Студенти, які звертаються із проханням отримати оцінки, будуть отримувати 
повідомлення про розвиток щодо успіхів у класі. 

3. Викладачі повідомлять учнів про оцінку та про вплив на остаточний бал, що 
може зробити виконана робота, яка буде надана учнями для оцінки, до 29 
травня. 

4. Студенти, які подали клопотання про оцінку, можуть змінити своє прохання не 
пізніше полудня, 9 червня і як інші учні отримання залік, або не залік за 
досягнення у класі. 

5. Підсумкова оцінка студента буде в літерному еквіваленті: A-F, бал або 
відсутність балу на основі отриманого результату.  

 
Учні з питаннями щодо цього процесу повинні звернутися до свого вчителя чи шкільного 
порадника (counselor).  
 


