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Регіональний шкільний комітет Саутуік-Толланд-Гранвіль визнає та поважає права батьків і 
опікунів навчати їхню дитину (їхніх дітей) удома. Шкільний комітет цінує особисту та 
культурну неповторність кожної родини й бажає забезпечити, щоб процес розгляду та 
погодження програм домашньої освіти шкільними посадовцями був і законним, і 
неупередженим. Тому шкільний комітет затверджує цю політику домашньої освіти.  

За розробляння процедур і форм, необхідних для реалізації цієї політики, відповідає завідувач. 
Після затвердження документації з домашньої освіти завідувач повідомляє шкільний комітет 
про подані заявки та кількість учнів, що навчаються в окрузі вдома.  

Один із батьків (батьки) або опікун(и), що планують навчати свою дитину (своїх дітей) віком 
від шести до шістнадцяти років за програмою домашньої освіти, перш ніж починати такі 
заняття, мають поінформувати завідувача, заповнивши й подавши форму Повідомлення про 
намір займатися за програмою домашньої освіти (погоджену шкільним комітетом). Шкільний 
комітет просить надсилати форми так, щоб завідувач отримав їх до 15 серпня.  

Програми домашньої освіти мають розглядатися неупереджено, об’єктивно і своєчасно. 
Приймаючи рішення про те, затверджувати пропозицію щодо домашньої освіти чи ні, 
завідувач або шкільний комітет може брати до уваги такі чинники:  

1. Рівень освітньої підготовки, досвід і/або інші якості осіб, що навчатимуть дитину 
(дітей), у тому сенсі як це пов’язано з програмою освіти. Домашні викладачі 
необов’язково мають бути сертифікованими вчителями, володіти дипломами або 
ступенями.  

2. Огляд програми освіти, що має містити теми й навчальні матеріали. Для задоволення 
конкретних освітніх потреб своєї дитини (своїх дітей) один із батьків (батьки) або 
опікун(и) може (можуть) коригувати матеріали, щоб досягнути цілей програми освіти, 
не надсилаючи подальших повідомлень до офісу завідувача.  

3. Подання графіку навчальних годин, згідно з яким буде відбуватися навчання.  

4. Взаємно прийнятний спосіб оцінювання, що відповідає типові програми освіти, за якою 
відбувається навчання. Може містити позиції, перелічені в одному або кількох поданих 
далі пунктах:  

a. Щоденні журнали, щоденники, звіти про прогрес, портфоліо або датовані 
зразки робіт  

b. Незалежний звіт, підготовлений особою, яку вважають прийнятною й 
завідувач, й один із батьків (батьки) або опікун(и) 
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c. Стандартизовані результати тестування РЕГІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНОГО 
ОКРУГУ САУТУІК-ТОЛЛАНД-ГРАНВІЛЬ за Політикою шкільного 
комітету  

d. Консультації з завідувачем або директором відповідної школи.  

e. Будь-який інший спосіб, погоджений завідувачем і домашнім(и) 
викладачем(-ами) 

Адміністратори заохочуються всіляко допомагати родинам, що займаються домашньою 
освітою, у наданні відповідної інформації щодо їхньої програми освіти. Один із батьків 
(батьки) або опікун(и) мають будь-які процесуальні права щодо цієї політики та будь-яких 
застосованих процедур і виконаних дій. Під час прийняття будь-яких рішень один із батьків 
(батьки) або опікун(-и) можуть продовжувати — але не починати — освіту своєї дитини (своїх 
дітей) удома.  

За погодженням із завідувачем учень, що здобуває в окрузі освіту за домашньою програмою, 
може мати доступ до факультативних видів діяльності в державній школі. 

Учні, що здобувають освіту вдома, не мають доступу до методичних/освітніх програм і не 
матимуть права на отримання в окрузі диплома про закінчення середньої школи.  

 

За додатковими відомостями звертайтеся до:   

завідувача шкіл  

Регіональний шкільний округ Саутуік-Толланд-Гранвіль  

86 Powder Mill Road  

Southwick, MA 01077  

413-569-5391 
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Дата отримання:  
 
    
 
 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ШКІЛЬНИЙ ОКРУГ  
САУТУІК-ТОЛЛАНД-ГРАНВІЛЬ 

 
 Повідомлення про намір займатися за програмою домашньої освіти 
 
 Навчальний рік          
 
Інструкції:  Будь ласка, заповніть цю форму, прикріпіть до неї будь-які додаткові відомості й 
надішліть завідувачеві шкіл (Superintendent of Schools) за адресою: 86 Powder Mill Road, 
Southwick, MA, 01077, до дати початку програми домашньої освіти.  Очікуйте від завідувача 
або вповноваженої особи відповіді на відправлену форму впродовж десяти днів.  Якщо такий 
процес розпочатий під час навчального року, учень має залишатися в школі, доки шкільний 
округ і батьки спільно не домовляться про план домашньої освіти. 
 
 A.   

Ім’я учня:    

Клас:  Дата 
народження:   

 

Адреса:    

 Вулиця Місто      Штат                          
Індекс 

       
Ім’я одного з батьків / 
опікуна: 

 

  
Поштова адреса:  
  
Телефон:    
 (день)  (вечір) 

Електронна адреса:  
  

  
 
 B. На окремому аркуші опишіть навчальну програму, за якою буде відбуватися 

викладання, включно з предметами й навчальними посібниками, що будуть 
використовуватися, а також опишіть, який час буде присвячено викладанню, у 
формі оповіді або у вигляді таблиці/графіка.  

 
 C. Рівень освітньої підготовки, досвід і/або кваліфікація осіб, що будуть навчати 

дитину (дітей), у тому сенсі як це пов’язано з відповідною програмою 
викладання, описаною в цьому розділі. 
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D. Зазначте, який використовуватиметься спосіб оцінювання, а також стисло його 
опишіть.  

 
  Щоденні журнали, щоденники, звіти про прогрес, портфоліо або датовані зразки 
робіт. 

   
  Незалежний звіт, підготовлений особою, яку вважають прийнятною й завідувач, 
й один із батьків (батьки) або опікун(и). 

 
  Стандартизовані результати тестування. 
 
  Консультації з завідувачем або директором відповідної школи. 
 
  Будь-який інший спосіб, погоджений завідувачем і домашнім(и) викладачем(-
ами). 

 
 
 
Поставлений далі підпис підтверджує намір присвятити викладанню щонайменше 900–
990 годин. 
 
 

Підпис одного з батьків або опікуна  Дата подання 
 
 
 
Підпис шкільного посадовця означає остаточне затвердження цього плану. Може бути 
призначена конференція за участі батьків і адміністративного персоналу. 
 
 
 

Підпис завідувача або вповноваженого 
представника 

 Дата відповіді 

 
 
 
До заявки додається пакет документів, що містить перелічені далі матеріали: 
 
 Політика домашньої освіти регіонального шкільного округу Саутуік-Толланд-Гранвіль 
  
 

  
 


