
Огляд
Чого мені очікувати від 
шкіл Манітоби?

 Керівництво для новоприбулих батьків 
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Міністерство освіти Манітоби

Шкільні округи

Шкільні ради

Школи Ви як батьки 
можете 

поговорити з...
учителем 

класу
директором

шкільними 
радами

 Суперінтендантом Міністерством 
освіти 

Манітоби

 

 
 

Батьки та 
діти

 
 

 

Наша команда

До кого звертатися

Наша команда задовольняє потреби сімей. 
Голоси батьків, учнів та спільноти допомагають 
формувати школи, щоб допомогти дитині вчити-
ся та розвиватися.

Законом про громадські школи (у Манітобі) 
встановлено високі стандарти для всіх шкіл 
провінції.

Школи підтримуються Міністерством освіти 
Манітоби, і більшість шкіл належать до шкільно-
го округу з власною обраною шкільною радою. 
Кожна школа зобов’язана дати вашій дитині 
якісну освіту.

Разом ми допомагаємо задовольнити  
потреби кожної дитини.

Ви хочете поставити школі питання, вас щось турбує, або ви 
хочете поділитися зі школою ідеями?

Школи завжди раді почути ваші думки. Зазвичай взаємодія починаєть-
ся з класного вчителя або директора школи. Ви також можете відвіда-
ти школу або зателефонувати до неї, щоб дізнатися, з ким зв’язатися.

У незалежних (приватних) школах дізнавайтеся про те, до кого зверта-
тися, додатково.
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Наші школи

Хто може допомогти моїй дитині в школі?

Які варіанти навчання має моя дитина?

Державні школи використовують навчальний 
план Манітоби й організовані в шкільні округи. 
Управління всіма школами здійснює уряд Манітоби.

До незалежних шкіл належать фінансовані та 
нефінансовані школи, які відповідають провін-
ційним вимогам до шкіл цього типу. Фінансовані 
школи використовують навчальний план Маніто-
би. Нефінансовані школи не зобов’язані вико-
ристовувати навчальний план Манітоби. Якщо 
ваша дитина відвідує школу, яка використовує 
навчальний план Манітоби, вона може закінчити 
школу з сертифікатом Манітоби.

Домашні школи надають можливість навчатися 
вдома. Домашні школи мають відповідати провін-
ційним вимогам і взаємодіяти з Міністерством 
освіти Манітоби.

Офіційними мовами викладання у школах є англій-
ська та французька. Запитайте свою школу про 
мови навчання, двомовні програми та мовні курси.

Консультанти 
з профорієн-

тації

 

Директор 
і заступник 
директора

 

Класні 
вчителі  

Батьки та 
волонтери

Ви
Асистенти 
викладачів

Вчителі-
консультанти

 



фізичне 
вихован-

ня/здоров'я

 

соціальні 
науки

мистецтво

наука англійська або 
французька мови

математика

процеси 
мислення

 

кар'єрні навички

Вірно!

Ми піклуємося про вашу дитину

Підтримка

Що буде вивчати моя дитина?

Питання, які варто поставити:

Безпечне та дбайливе навчальне середовище. 
Школа — це місце, де кожен з нас відчуває прий-
няття й безпеку.

Голоси учнів, сім’ї та громади. Всі ідеї, питан-
ня та проблеми є важливими, вони допомага-
ють усім дітям і громадам.

Навчання протягом усього життя.  
Навчання має важливе значення на всі віки. 
Школи допомагають учням розвивати свої інте-
реси та кар’єрні цілі.

Як школи можуть допомогти вашій  
дитині?

Запитайте свою школу про послуги для 
учнів та іншу підтримку.

Різноманітність, рівність та інклюзивність.  
Кожна людина має різний досвід і різні ідеї, якими 
можна поділитися. Якщо ми разом, наші школи 
стають ще кращими.

Об’єктивне сприйняття та примирення корінних 
народів. Важливо дізнаватися про історію, традиції, 
життя перших народів, метисів та інуїтів.

Програми навчання англійською та французькою мовами

Послуги з охорони здоров’я та забезпечення добробуту

Планування та програми для учнів з особливими потре-
бами у навчанні

Позашкільні програми та літнє навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ МАНІТОБИ
Підрозділ розпоряджень, навчального плану та оцінювання
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ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ВЕБСТОРІНКУ
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