Реєстрація на навчання у підготовчій групі розпочинається з 19 січня 2016
року: Чому це важливо?
Запропоновані теми для обговорення
Переваги попередньої реєстрації

Труднощі, які виникають без попередньої реєстрації

Переваги для родин

Труднощі, з якими можуть зустрітися родини

Родини або опікуни, яким потрібна попередня
реєстрація, можуть:
• Отримати запрошення на захід, присвячений
реєстрації на навчання у підготовчій групі, який
відбудеться у школі. На цьому заході вони зможуть
познайомитись із іншими батьками та вчителями,
їм запропонують оглядову екскурсію.
• Звернутися по допомогу перекладача під час
реєстрації.
• Отримати додаткову інформацію про щеплення у
клініці, літні пункти харчування тощо.
• У будь-який час отримати від школи інформацію
про харчування, автобусні перевезення,
позашкільні програми.

Коли родини (опікуни) чекають реєстрації, вони:
• Можуть не тримати індивідуальної уваги з боку
вчителя, шкільного секретаря або директора закладу,
не отримати від них інформації про школу чи свою
дитину.
• Будуть змушені чекати, поки їх дитина зможе
отримувати безкоштовне або дешеве харчування.  
• Будуть змушені самостійно привозити дитину до
школи на початку року, поки не зміниться розклад
руху автобуса.

Переваги для дітей

Труднощі, з якими можуть зустрітися діти

Якщо дитина зареєстрована до червня:
• Вона може скористатися програмою адаптації до
навчання у підготовчій групі.
• Кімнати для занять, підготовлені для дітей, мають
власний куточок для ігор, укомплектований різним
приладдям, завдяки якому кожна дитина
почуватиме себе, як вдома, а також частиною класу.
• Вчителі готові працювати з дітьми; вони
звертатимуться до кожного по імені, запросять
дітей до класу та чудово розпочнуть навчальний
рік!

Якщо дитина не зареєстрована завчасно:
• Вона може пропустити перші найважливіші дні
шкільного року.
• Клас може бути переповненим впродовж декількох
тижнів, поки не буде набрана достатня кількість
вчителів.
• Дитина може залишитись без харчування або не мати
права на автобусне перевезення, доки оформлюються
документи.
• Вона може змарнувати час та не приймати участі у
формуванні колективу.

Переваги для шкільних закладів

Труднощі, з якими можуть зустрітися
шкільні заклади

Якщо родини реєструються завчасно:
• Шкільний заклад має інформацію про кількість
родин та дітей, готових до навчання, необхідну
кількість вчителів, класи, які потрібно буде
підготувати.
• Вчителі та шкільні спеціалісти мають змогу
познайомитись з дітьми та їх родинами до початку
навчального року.
• Школи зможуть вчасно реагувати на потреби родин
та сприяти успішному навчанню дитини.

Якщо родини не реєструються завчасно:
• Шкільні заклади не можуть розрахувати достатню
кількість вчителів, підготовлених класів та транспорту.
• Спеціалісти шкільних закладів можуть відчувати стрес
та збільшене навантаження через додаткові обов’язки.
• Спеціалісти шкільних закладів не матимуть достатньо
часу, щоб познайомитися з родиною та вивчити її
потреби.
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