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Шкільні календарі та
розклад
Ваша дитина відвідуватиме школу з вересня по кінець
червня. Школи відкриті з понеділка по п’ятницю.
Всі школи не працюють на загальнодержавні
й провінційні свята, а також у службові дні,
коли вчителі зустрічаються для навчання або
проведення нарад.

Крім цього, у школі є наступні
канікули:
Зимові канікули. У кінці грудня й на початку січня школа закривається приблизно на два тижні.
Весняні канікули. Школа закривається на один
тиждень наприкінці березня.
Літні канікули. Літні канікули тривають у період
від закінчення навчального року в останній тиждень червня до початку нового навчального року
на початку вересня.

Свята
День подяки (Thanksgiving) (жовтень)
День пам’яті (Remembrance Day) (листопад)
День Луї Ріеля (Louis Riel Day) (лютий)
Велика п’ятниця (Good Friday) (березень або квітень)
День Вікторії (Victoria Day) (травень)

Школи мають різний час початку й закінчення занять, але зазвичай шкільний день починається о 8:30 або
о 9:00 і закінчуються о 15:00 або 15:30. Учнів не можна завозити до школи занадто рано. Запитайте свою школу про точний час початку й завершення, а також про правила щодо того, коли і як завозити дитину. Обідають
діти близько полудня, і вони можуть або принести обід із собою, щоб поїсти в школі, або піти на обід додому.

Безпека передусім
Школи в Канаді безпечні. У надзвичайних ситуаціях
або за екстремальних погодних умов більшість шкіл
мають спосіб повідомити вам про свій план щодо
забезпечення безпеки учнів.
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Всі школи мають плани на випадок пожежі й інших
загроз. Учні вчаться виходити з будівлі спокійно й
швидко. Ваша дитина буде практикувати протипожежні заходи не менш ніж 10 разів на навчальний рік.

Шкільний транспорт
Більшість учнів ходять до школи, або ж батьки
відвозять і забирають їх. Також можна запитати
у вашого шкільного округу про шкільні автобуси. Шкільні округи організовують перевезення
шкільними автобусами, якщо ваша дитина
відповідає вимогам. Здебільшого, щоб дитина
їздила до школи автобусом, вам потрібно жити
не ближче за 1,6 км від вашої школи.
У незалежних (приватних) школах про варіанти
транспортування дізнавайтеся окремо.

Що моїй дитині потрібно для школи?
Попросіть у вашій школі список шкільного приладдя. Деякі школи забезпечують приладдя за певну оплату.
Якщо вам потрібна допомога з пошуком або купівлею предметів, ви можете звернутися до вчителя.
Пам’ятайте, що на всіх предметах потрібно писати ім’я дитини. Зазвичай перелік містить наступні предмети:

Рюкзак

Ланч-бокс
і пляшка
для води

Олівці, фарби
і воскові олівці

Калькулятор,
блокноти,
ножиці, клей
і лінійка

Ручки, прості
олівці, стругачка
для олівців
і гумка

Замок, спортивний одяг,
а також взуття
для приміщення

Відвідування
У школі щодня . . .

Запитайте у своїй школі про інші правила

Якщо ваша дитина здорова, важливо ходити
до школи щодня й приходити вчасно.

Школи часто мають правила щодо наступних речей:

Якщо ваша дитина запізнюється або її не
буде в школі, зателефонуйте до школи
й попередьте про це. Учителі можуть відправити шкільну роботу додому, якщо ваша
дитина буде відсутньою.

Одяг: У школі дозволяється носити різний одяг.
У державних школах учні не носять форму.

Поведінка: У школі часто винагороджують за хорошу
поведінку, а погана поведінка має наслідки.

Обіди: Часто існують правила щодо того, які продукти ваша дитина може взяти до школи через настанови зі здоров’я та/або алергії деяких учнів на харчові
продукти. Деякі програми харчування є платними.

Якщо ваша дитина пропускає багато занять,
у школі зазвичай проводяться бесіди з дитиною з метою створення плану.
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Моїй дитині можна
принести до школи
мобільний телефон?
Запитайте у своїй школі, чи можна вашій дитині
приносити в клас ноутбук, планшет або мобільний телефон.
Зазвичай для учнів реєструється шкільна електронна адреса. Маючи шкільну електронну пошту,
ваша дитина може отримати програмне забезпечення для того, щоб займатися вдома і в школі.
Якщо дитині потрібно користуватися комп’ютером, вони часто доступні в школі або в публічних бібліотеках.

Прогрес і табелі
успішності
Вчителі допомагатимуть дитині вчитися й обговорюватимуть з вами хід навчання дитини.
Для цього вчителі оцінюватимуть знання вашої
дитини різними способами.
Батьків запрошують відвідати школу й зустрітися з учителями під час батьківсько-вчительських
конференцій. Також можна зателефонувати до
своєї школи в будь-який час, щоб призначити
зустріч з учителем.
Ваша дитина також привозить додому табелі
успішності (report cards), у яких відображений
їхній прогрес. Інформація для батьків про табелі
успішності доступна багатьма мовами на нашому сайті.
Коли проводяться провінційні, національні та
міжнародні оцінювання, їхні результати використовуються для поліпшення шкіл, щоб допомогти учитися всім учням.
Ці оцінювання не впливають на розміщення
вашої дитини в шкільних програмах.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ МАНІТОБИ
Підрозділ розпоряджень, навчального плану та оцінювання
1567 Dublin Avenue | Winnipeg | Manitoba | R3E 3J5
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ: 204-945-8806

ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ВЕБСТОРІНКУ
www.edu.gov.mb.ca/k12/schools/gts.html

