SPRINGFIELD PUBLIC SCHOOLS
Згода про умови участі в шкільній програмі А+
Правила і вимоги щодо доступності отримання стипендії програми A+ можуть бути змінені відповідно до повноважень
Департаменту вищої освіти штату Міссурі (MDHE). Для отримання повного і оновленого списку правил і кваліфікаційних
вимог для учнів і випускників середньої школи Ви можете відвідати цю сторінку:
http://www.dhe.mo.gov/ppc/grants/aplusscholarship.php.
ВИМОГИ ЗАРАХУВАННЯ НА ПРОГРАМУ А+
Випускник, який був зарахований на програму А +, отримає стипендію, яка може бути використана для навчання в державних
загальноосвітніх коледжах, професійно-технічних училищах або деяких приватних професійно-технічних училищах
(дворічних). Випускники програми А+ мають можливість отримати від коледжів і університетів з чотирирічною програмою
навчання стипендію, надану на конкурсній основі і фінансовану з приватних джерел в перший рік навчання або при переведені,
або мають можливість отримати заохочувальну стипендію. Також випускники громадських загальноосвітніх закладів міста
Спрингфілд, які відповідають усім вимогам штату Міссурі для участі в програмі A+, можуть мати право на ці фінансові
винагороди при щорічному виділенні державних кошт законодавчим органом.
ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ (Оновлення правил на участь в программі надаються щорічно або за запитом учня, який підписав
угоду, що зберігається у справі учня.)
Щоб претендувати на отримання степендїї від програми А+, учень повинен відповідати наступним крітеріям:
● Бути громадянином або постійним жителем (грін карта) США.
● Вступити в письмову угоду зі своєю школою до випуску з навчального закладу.
● Відвідувати середню школу з програмою A+ впродовж трьох років безпосередньо перед закінченням навчання.
(Якщо батько/мати є військовослужбовцем, що перебуває на дійсній військовій службі або вийшов на пенсію, і
переїхав в Міссурі впродовж одного року після його/її виходу на пенсію, то учень звільняється від цієї вимоги.
Проти, учень повинен відвідувати середню школу з програмою А+ і повинен задовольнити усі інші вимоги, що
пред’являються середньою школою в навчальному році, який передує випускному.)
● Випускатися зі школи з середнім балом (GPA) 2,5 або вище за шкалою 4.0.
● Мати постійну відвідуваність занять (95 %) з дев’ятого по дванадцятий класи.
● Виконувати не менше 50 годин неоплачуваного репетиторства або наставництва, з яких 25% (12.5 годин) може
включати виробниче навчання (професійна підготовка). Усі 50 годин мають бути виконані до випуску зі школи. Усі
години мають бути попередньо затверджені офісом A+ та відповідати шкільним і окружним вимогам.
● Підтримувати хорошу поведінку і уникати незаконного використання наркотиків і/або алкоголю, навчаючись в
дев’ятому по дванадцятий класи, як говориться в правилах, визначених окружним управлінням школами.
● Заповнити і відправити безкоштовну анкету на федеральну допомогу учням (FAFSA). (Це може свідчити, що учень не
отримає грошову допомогу з програми А+, якщо сума гранту Пелла (Pell Grant) достатня для покриття усіх витрат на
навчання і загальні збори.) Анкета FAFSA має бути заповнена і відправлена до того, як учень зможе отримати
стипендію за програмою А+.
● Задовольнити один з наступних показників готовності до навчання в університеті/коледжі:
1. Отримати бал Proficient або Advanced на екзамені по алгебрі (Algebra I) з закінченням річної навчальної
програми або на екзамені більш високого рівня в області математики, який затвердив Департамент
початкової та середньої освіти (DESE). АБО
2. Виконувати інші критерії, встановлені щорічно Департаментом вищої освіти штата Міссурі (MDHE).
ПРАВО НА УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ
● Учні на програмі A+ можуть використати свою стипендію в літньому семестрі відразу ж після закінчення середньої
школи.
● Випускник втрачає право на участь в програмі, якщо одне з перерахованих подій станеться першим:
o Через 48 місяців після дати випуску, зазначеної в табелі середньої школи. (Учні, які проходять
службу у збройних силах США (будь-яка галузь), можуть відстрочити своє право на участь в программі;
читайте подробиці на сайті MDHE для задоволення вимог по відстроченню.)
o Учні, які закінчуть середню школу в середині навчального року, можуть мати право на отримання грошової
нагороди у весняному семестрі, якщо в їх табелі вказується дата закінчення середньої школи (дата випуску в
середині року).
o Отримання степені молодшого фахівця (associate’s degree)
o Завершення 105% годин, необхідних для програми в коледжі/технікумі/універсітеті, в якому учень зараз
бере участь.

ПРИНЦИПИ ВІДПОВІДНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
Зразкова поведінка (учнів) визначається відповідно до шкільних, окружних і державних стандартів. Дисциплінарні
порушення можуть виникати, якщо учень отримає статус «під попередженням» (“under warning”), «на випробувальному
строку» (“on probation”), або «незадовільна поведінка» (“out of compliance”), відповідно вимогам зразкової поведінки за
програмою A+.
Попередження про невідповідну поведінку і належного статусу будуть надсилатися щорічно або за запитом учня/батьків, які
підписали угоду програми А+ і яка знаходиться у справі учня. Якщо учень отримає статус «незадовільна поведінка», то
він/вона може оскаржити рішення шкільного закладу і подати свій позов в Апеляційний комітет програми А+ шкільного
округу. Усі апеляції мають бути подані в шкільний округ до першого понеділка місяця квітня протягом навчального року
дванадцятого класу. Апеляції ТІЛЬКИ проводяться впродовж випускного року учня, але включатимуть усі порушення
дисципліни, які трапилися з 9 по 12 класи. Апеляційні форми, протоколи і вимоги програми А+ можуть бути знайдені на вебсайтах школи і шкільного округу. Учні, які переходять з іншої школи (яка мала програму А+) і, які допустили дисциплінарні
порушення , вважатимуться невідповідним для участі в програмі А+ в громадських школах міста Спрингфілд.
Дисциплінарні рамки і послідовність дій за порушення
● Лист поштою/імейл учню
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ СТРОК
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Лист поштою/імейл учню
Лист поштою/імейл батькам або
опікунам
Лист поштою/імейл учню
Лист поштою/імейл батькам або
опікунам
Учень може подати апеляцію на
окружному рівні

ISS*
Акумуляція 1-15
днів

OSS*
Акумуляція 1-3
днів

Акумуляція 16+
днів

Акумуляція 4-9
днів

Акумуляція 17
або більше днів

Акумуляція 10 або
більше днів

Дні ISS/OSS* відносяться до призначених школою днів, а НЕ кількості днів відбутих за порушення поведінки.
Попередження не завжди видається перед назначеним учню випробувального строку.
Випробувальний строк не завжди видається перед назначеним учню статусу з «незадовільна поведінка»
Наприклад, якщо учень отримає один день ISS/OSS покарання за порушення дисципліни, то йому буде наданий
статус «попередження» і він отримає лист поштою/імейл. Або, якщо учень отримає більш 16 днів ISS/OSS
покарання за порушення дисципліни, то йому буде наданий статус «випробувальний строк».
ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
При розгляді середнього показника відвідуваності учня враховується історія загальної відвідуваності (з 9 по 12 класи), яка
ґрунтована на відвідуванні навчального закладу с понеділка по пятницю, коли школа в черговій сессії. Зважаючи на
разраховане середнє щоденне відвідування, будь-який учень вважається присутнім, навіть, якщо він фізично відсутній у
випадках вказаних нижче. Відвідування літньої школи НЕ береться за увагу. Учень 12-го класу, який бажає залишити /
закінчити школу раніше встановленого строку, може не мати достатньої кількості днів, необхідних для задоволення вимог
постійного відвідування занять (зрівняно з 95%).
Правила програми А+ не відзначають різницю між неповажною і поважною причинами відсутності від занять. Усі
необґрунтовані і більшість обґрунтованих причин відсутності від занять, в тому числі ті, про які заздалегідь знають і інформують
батьки або шкільні чиновники, впливає негативно на середній показник відвідуваності учня. Записка лікаря є поважною
причиною відсутності від занять через захворювання застудою, грипом, ангіною або іншими короткочасними захворюваннями,
але не дає право учневі скасувати винекненний пропуск занять. 5% із 100% відвідуваності учня покриває усі необхідні записи
до лікаря і будь-які екстрені випадки (95% необхідна постійна відвідуваність занять).
Наступні причини відсутності від занять НЕ відносяться до середнього показника відвідуваності учня: екскурсії та заходи, що
проводяться школою; заздалегідь схвалені, задокументовані екскурсії коледжу/університету; програма Домашнє Навчання
(Homebound Instruction), яка надана шкільним округом (потрібно як мінімум 10 днів поспіль потрібного навчання, щоб подати
заяву на цю програму); і плани, схвалені округом громадських шкіл міста Спрингфілд по розміщенню і допомозі інвалідам

Затверджено Окружним комітетом А+ - в очікуванні схвалення від окружного адміністратора і
Управління освіти громадських шкіл міста Спрингфілд.

(Plan 504).
Учень може подати апеляцію в Апеляційний комітет А+ програми щодо вирішення шкільного закладу надати йому/її статусу
«незадовільна поведінка». Усі апеляції мають бути подані в школу до 1 квітня випускного року учня.
Апеляції ТІЛЬКИ проводяться впродовж випускного року учня, але включатимуть усі порушення дисципліни, які трапилися з
9 по 12 класи. Апеляційні форми, протоколи і вимоги програми А+ можуть бути знайдені на веб-сайтах школи і шкільного
округу. Документацію для апеляції, яка повинна включати конкретну дату і підписи, потрібно отримати від відповідної особи.
● Наступні причини відсутності від зайняття не надають право учневі на участь в апеляції: по власному вибору,
наміряні пропуски, прогули і / або запізнення до класу.
● Наступні причини відсутності від зайнять надають право учневі на участь в апеляції: серйозне
захворювання/травма/випадок, який (-а) стався (-ась) з учнем або його / її найближчими родичами. Близькі родичі є
усі члени сім’ї учня, які мешкають з ним. Близькими родичами можуть також важаться особи, яких схвалив
Апеляційний комітет програми А+.
ПИСЬМОВА ЗГОДА УЧНЯ І БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ
Підписи нижче вказують, що учень і батько/мати/ опікун розглянули і зрозуміли угоду програми А+ шкільного округу міста
Спрингфілд. Цей документ інформує їх про можливості участі і / або право на участь в програмі, перераховує очікуванні
стандарти поведінки і описує правила і вимоги програми А+. Ці підписи НЕ зобов’язують брати участь в програмі А+ або
використовувати стипендію від програми. Ці підписи також НЕ гарантують кваліфікацію учня на стипендію програми А+.
Прізвище, ім’я, по батькові Учня: ______________________________________________________________________________
друкованими літерами
Підпис Учня: _________________________________________________________________

Дата: _________________

Підпис Батька/Мати/Опікуна: __________________________________________________

Дата: _________________

Будь ласка, поверніть цю підписану форму в офіс A+ у своїй середній школі.

ОНОВЛЕНО 2/6/2017

Термінологія
ISS (відсторонення від занять за порушення дисципліни на території школи) - є альтернативне навколишнє оточення (від
класу), в якому учень перебуває протягом визначеного часу, де він може виконувати домашнє завдання і має право
відвідувати школу.
OSS (відсторонення від занять за порушення дисципліни поза територією школи) - визначається як тимчасове, повне
виключення зі школи і шкільній діяльності. Тобто учню заборонено перебувати на території школи.
Homebound Instruction - програма призначена для учнів, які не можуть відвідувати школу за різними медичними або
емоційними факторами згідно медичного висновку. Програма може бути короткою або довгою за тривалістю.
Plan 504 - це план, розроблений для забезпечення того, щоб дитина, яка має інвалідність, отримує потрібні послуги, які
забезпечать його/її академічний успіх і засвоєння в навчальному середовищі.

Затверджено Окружним комітетом А+ - в очікуванні схвалення від окружного адміністратора і
Управління освіти громадських шкіл міста Спрингфілд.

